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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ สำนักยุทธศาสตร์ จัดทำขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
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ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติการดานแรงงาน และ แผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-2565) 

การดำเนินงานจัดทำโครงการ ให้ทุกสำนักดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการที่ได้วางแผนไว้ ทั้งแผนงาน
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เป็นรายเดือน เสนอต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบความก้าวหน้า หากดำเนินงานแล้ว มี
ปัญหาอุปสรรค หรือจำเป็นต้องปรับเพิ่ม/ลดกิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ให้มีความเหมาะสม
กับการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หากไม่ตรงกับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที่ได้รับการอนุมัติไว้ สำนักต่างๆ สามารถจัดทำหนังสือบันทึกระบุรายละเอียด เหตุผลความจำเป็นเสนอมายัง
งานแผนงบประมาณ เพ่ือพิจารณาและนำเสนอต่อผู้อำนวยการ/คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ
ต่อไป 

ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สำนักต้องพิจารณาให้ผลการดำเนินงานตอบสนองต่อ
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของสถาบัน  
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บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี       
แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนแม่บทย่อย แผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 
แผนปฏิบัติการดานแรงงาน และ แผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-2565) ตลอดจน
นโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน (องค์การมหาชน) และเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงาน       
(ปี พ.ศ. 2563-2565) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้สามารถบรรลุพันธกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 

สสปท. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดสรรทรัพยากรสำหรับ
ดำเนินการตามพันธกิจ ผลผลิต กิจกรรม และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อสนองแผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-2565) พันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ขององค์กร เป็นงบประมาณท้ังสิ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

รวมงบประมาณ ร้อยละ 
เงินงบประมาณ เงินทุนสะสม 

รวมทั้งสิ้น 43,013,600 26,851,400 69,865,000 100.00 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 20,646,600 - 20,646,600 29.55 
แผนงานพื้นฐาน 7,895,900 5,800,600 13,696,500 19.61 

- คชจ. ดำเนินงาน 7,895,900 5,800,600 13,696,500 19.61 
แผนงานยุทธศาสตร์ 14,471,100 21,050,800 35,521,900 50.84 

- คชจ. ดำเนินงาน 5,865,000 17,556,800 23,421,800 33.52 
- คชจ. ลงทุน 8,606,100 3,494,000 12,100,100 17.32 

 

 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 1 



ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1.1 สสปท. กับการเป็นองค์การมหาชน 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การ

มหาชน) หรือ “สสปท.” ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thailand Institute of Occupational Safety and 
Health (Public Organization) เรียกโดยย่อว่า “T-OSH” มีที่มาจาก พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 โดยมาตรา 52 บัญญัติให้กระทรวงแรงงานาจัดตั้ง สสปท. 
ภายใน 1 ปี นับแต่ วันที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 
2554 มีผลบังคับใช้ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ... . 
ตั้งข้อสังเกตว่า โดยที่ สสปท. เป็นองค์การมหาชนที่อยู่ใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงาน  
ที่ทำหน้าที่ในด้านวิชาการ หาก สสปท. มีศักยภาพในการให้ความรู้ และการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานตรวจ
ความปลอดภัย กระทรวงแรงงานสมควรมอบหมายให้ สสปท. มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรด้วย และให้
พิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการ สสปท. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งในโอกาสแรกที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.... ให้กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยให้มีผู้อำนวยการ สสปท. เป็นกรรมการ
ด้วย 

 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 
มติเห็นชอบ ให้จัดตั้ง สสปท. เป็นองค์การมหาชน ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 43 ก วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 
มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 
จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เพ่ือให้การทำงาน
มีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรได้สูงสุด มีความเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่
กับสายการบริหารของหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน สถาบันมีการกำหนดหลักการ นโยบาย มาตรการและเป้าหมาย โครงสร้างการ
บริหาร และการดำเนินกิจการ ความสัมพันธ์กับรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากร การเงิน การตรวจสอบ 
และการประเมินผลที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สถาบันมีความมุ ่งมั ่นที ่จะดำเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันเพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย 

หน้าที่ 2 



อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้มาตรฐานความ
ปลอดภัยให้กับสถานประกอบการสามารถนำไปใช้ในชีวิตให้มีสุขาภาวะที่ดีมีความสุข 

1.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  สสปท. เป็นองค์กรหลักที่มีความเป็นผู้นำในการส่งเสริม พัฒนามาตรฐาน งานวิจัย และให้บริการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายในปี 2569 

1.3 พันธกิจ (Mission) 
เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุภารกิจตามกฎหมาย และภารกิจในการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ สสปท. 

ได้กำหนดพันธกิจเพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินงานขององค์กร ดังนี้ 

1. บริการงานวิจัย วิชาการและการจัดทำสถิติ เพื่อสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล 

2. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รองรับความจำเป็นในการดำเนินงานทางด้านภารกิจด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ 

3. สร้างความเข้มแข็งของสังคมการทำงานให้มีความปลอดภัย และสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเป็น
เอกภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคนทำงาน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

4. ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย 
5. สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท. 

1.4 อำนาจหน้าที่ 
1. ส่งเสริมและแก้ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
2. พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื ่อส ่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
3. ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงานของภาครัฐและเอกชน 
4. จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ 
5. พัฒนาและสร ้างองค์ความรู ้และนว ัตกรรมเกี ่ยวกับความปลอดภัย อาช ีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
6. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานตามความต้องการและความจำเป็นในการใช้งาน รวมทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว 
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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1.5 ภารกิจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของ สสปท. 

1. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
2. พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยฯ  
4. จัดให้มีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัยฯ 
5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเก่ียวกับความปลอดภัยฯ 
6. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ รวมทั้งการผลิตสื่อการ
เรียนรู้เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
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ส่วนที่ 2  
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

2.1 แผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 แผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-
2565) เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยการ
ดำเนินการเพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการประจำปี มีการดำเนินการ ดังนี้ 

1. รวบรวมงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื ่อมโยงกับทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์จัดสรร

งบประมาณ แผนปฏิบัติการดานแรงงาน ตลอดจนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
และนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน (องค์การมหาชน) และให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-2565) 

3. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ซึ่งบรรจุงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายในสถาบันฯ โดยเชิญทุกสำนักร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีฯ  
และการจัดสรรงบประมาณในเบื้องต้น 

5. สำนักจัดทำรายงานและ/หรือเพิ ่มเติมรายละเอียดของงาน/โครงการ เพื ่อบรรจุลงในร่าง
แผนปฏิบัติการประจำปีฯ   

6. เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีต ่อผู ้อำนวยการเพื ่อพิจารณา และนำเข้าส ู ่ท ี ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

7. จัดทำรูปเล่มและเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ให้บุคลากรของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้ทราบและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติการ 

 

อนึ่ง ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
(องค์การมหาชน) นั้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนแม่บทย่อยภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติการดานแรงงาน  
และ แผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-2565) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนแม่บทย่อยภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติการดานแรงงาน และ แผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-2565) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

แผนแม่บทย่อย แผนย่อยที่ 17 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

เป้าหมายบริการกระทรวง แรงงานในและนอกระบบมีหลักประกันทางสังคมได้รับความคุ้มครอง มีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตัวชี้วัด อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ องค์ความรู้ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของการใช้จ่าย 

งบประมาณประจำปี ร้อยละ 100 

1. จำนวนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ท่ีถูกนำไปใช้ จำนวน 4,600 แห่ง 

2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ท่ีถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ร้อยละ 70 

แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนงานยุทธศาสตรสร้างหลักประกันทางสังคม 

ผลผลิต/โครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน 

สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริม  

และพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย  

(Safety Thailand) 

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของการใช้จ่าย 

งบประมาณประจำปี ร้อยละ 100 

1. จำนวนสถานประกอบกิจการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย จำนวน 600 แห่ง 

1. สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 4,000 แห่ง 

 2. ร้อยละของสถานประกอบกิจการได้เข้าร่วมกิจกรรม 

ผ่านการพิจารณา ตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 

2. ร้อยละของสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ท่ีได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ สามารถลด อัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน ร้อยละ 60 

กิจกรรม 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1. พัฒนาคุณภาพบริหารองค์กร 1. การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย 

 2.. รณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ 2. การบริหารระบบดิจิทัลเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

 3. การส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย 

4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
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2.2 แสดงความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์การจัดตั้ง แนวทางการดำเนินงาน  
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แนวทางการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ สสปท. เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ งาน/โครงการ 
1.ส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย 
และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

2.พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตร ฐาน
เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
4.จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความ ปลอดภัย อาชวีอนา มัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน 

มีมาตรฐานส่งเสริมความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมใน
การทำงาน เพือ่ดำเนินธุรกจิอยา่ง
ยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมประชารัฐ 
 

1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความปลอดภยั   
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกับภาคี
เครือข่ายฯ 
2. สร้างพันธะสัญญารว่มกับภาคีเครือข่ายฯ เพื่อขยายผล
นำ มาตรฐานความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการ ทำงานไปสู่การปฏิบัติ 

1. โครงการจัดทำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัต ิ
ด้านความปลอดภัยฯ 
2. โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชวีอนามยั 
3. โครงการนำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏบิัติ 
ด้านความปลอดภัยฯ ไปใช้ประโยชน์เพือ่ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
4. โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย 
และอาชวีอนามยัฯ 
5. โครงการจัดสัมมนาด้านความปลอดภัย  
และอาชวีอนามยัระดับนานาชาต ิ 
(OSH Avenue International Conference 
(OAIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2. ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากร
ด้านความปลอดภัย ตอบสนอง
อุตสาหกรรม Thailand 4.0 

5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
เกี่ยวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน 

พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน ที่ตอบสนองอุตสาหกรรม
เป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 

1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
2. สนับสนุนและส่งเสริมการนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรม
ด้านความปลอดภัยฯ เพือ่พัฒนาบุคลากร 

2. โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรกึษามาตรฐานระบบ
การจัดการด้านความปลอดภยัฯ 

3. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน 

1. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกบัความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวด ล้อม
ในการทำงาน 

มีช่องทางการให้บริการวิชาการและ
องค์กรต้นแบบ เพื่อสนับ สนุนการ
ให้บริการวิชาการในพื้นที่เปา้หมาย 

1.สร้างและขยายช่องทางการให้บริการวิชาการในพื้นที่
เป้าหมาย 
2.เสริมสร้างศักยภาพเครือขา่ยฯ เพือ่ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการวิชาการ  

1. โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตาม
มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 
2. โครงการเสริมศักยภาพด้านสขุศาสตร์
อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ   
3. โครงการเสริมศักยภาพด้านสขุศาสตร์
อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ 
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการการ
เปลี่ยนแปลง (Management of Change : MOC) 
5. โครงการพัฒนาหลักสูตร การตรวจวดัทางสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรมทางกายภาพ และทางเคมี 
6. โครงการพัฒนาห้องปฏบิัติการและตรวจ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
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แนวทางการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ สสปท. เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ งาน/โครงการ 
7. โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่าย
ด้านความปลอดภัย 
(ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชวีอนามัย 
ภูมิภาค จังหวัดสงขลา) 

4.ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรม สร้าง
แรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามยัด ี

6. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภยั อาชวีอนา
มัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานตาม
ความจำเป็นในการใช้งาน รวมทั้งการผลิตส่ือ
การเรียนรู้ดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ
ของการป้องกันอันตรายกอ่นเกิดเหตุ 
นำไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภยั
ในการทำงาน 
 

1 การสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
2.จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ 
3.สนับสนุนวัฒนธรรมความปลอดภยัในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน 

1. โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอนัตรายจาก
การทำงาน ให้เป็นศูนย์ Zero Accident 
2. โครงการการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ 
สสปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. โครงการงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
แห่งชาติ ครั้งที่ 34 (รูปแบบออนไลน์) 
5. โครงการสัมมนาออนไลน์ด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในส่วนภูมภิาค (5 ภาค) 
6. โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้าง
พฤติกรรมด้านความปลอดภยัเชิงป้องกันในการ
ทำงาน (CSR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
7. โครงการจัดทำแผนปฏบิัติการ 5 ปี สสปท. ด้าน
การสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ (พ.ศ. 2565-
2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5.สร้างระบบงานและการจัดการภายใน
องค์กรเพื่อขับเคลื่อน สสปท. 

3.ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วม
ดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวด ล้อมในการทำงาน 

สสปท. มีความโดดเด่นในการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ทันสมัย และ
ขับเคลื่อนการดำเนินกิจการอย่างมี
ธรรมาภิบาล 

1.พัฒนาการจัดการข้อมูลและสารสนเทศสู่องค์กรดิจิทัล 
2.เพิ่มบุคลากรผู้เชี่ยวชาญให้ครอบคลุมทุกสาขาทีจ่ำเป็นต่อ
การดำเนินกิจการตามยุทธศาสตร์ สสปท. และสร้างเสริม
การจัดการองค์ความรู้ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ จาก
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
3.เสริมสร้างความมีธรรมาภิบาลขององค์กรโดยการมีส่วน
ร่วมกับบุคลากรทกุระดับพร้อมมีระบบตรวจสอบควบคุม
ภายในที่มีมาตรฐาน 

1. งานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
2. โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลกลางของสถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัยฯ 
3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์
ต่อพ่วงเพื่อรองรับระบบ ยืนยันตวัตน  
ในการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ 
(Authentication) 
4. โครงการยกระดับการให้บริการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน 
และสังคม ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
5. งานขับเคลื่อนนโยบาย สสปท. 
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2.3 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามคำขอการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน 

องค์ความรู้ถูกนำไปใช้เพื่อการ
ส่งเสริมป้องกัน และแก้ปัญหาดา้น
ความปลอดภัย และอาชีวอนามยั 

เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการได้นำองค์ความรู้ด้านความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่พฒันาไปใช้ 

4,600 แห่ง 

เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมให้นำองค์ความรู้งาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามยัไปใช้มีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 70 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เชิงปริมาณ : ร้อยละของการใชจ้่ายงบประมาณประจำปี ร้อยละ 100 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

ผลผลิต 

สถานประกอบกิจการได้รับการ
ส่งเสริม และพฒันาการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 

เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรม 

การส่งเสริมและพฒันาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

600 แห่ง 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ 

ร้อยละ 90 

แผนงานยุทธศาสตรสร้างหลักประกันทางสงัคม 

โครงการ 

โครงการความปลอดภัย และ 

อาชีวอนามัยของประเทศไทย 
(Safety Thailand)  

เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการ 

ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

4,000 แห่ง 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการขนาดกลางและ 

ขนาดเล็ก ที่ได้รบัก่ารถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถลดอัตราการ 

ประสบอันตรายจาการทำงาน 

ร้อยละ 60 
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ส่วนที่ 3  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3.1 รหัสโครงการ/หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ พ.ร.บ 64 งบทุนสะสม รวมทั้งสิ้น หมวดค่าใช้จ่าย 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 43,013,600 26,851,400 69,865,000  

แนวทางที ่1 : ส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวชิาการ มุง่สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน  
65-01101 โครงการจัดทำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏบิัติด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
713,000 - 713,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 

65-01102 โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชวีอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 848,000 - 848,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 
65-01103 โครงการนำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัตดิ้านความปลอดภัยฯ ไปใช้ประโยชน์เพือ่ปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
221,600 - 221,600 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 

65-02104 โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- 830,000 830,000 เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 

65-02105 โครงการจัดสัมมนาด้านความปลอดภยั และอาชวีอนามยัระดับนานาชาต ิ 
(OSH Avenue International Conference (OAIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 5,251,000 5,251,000 เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 

แนวทางที ่2 : ติดอาวุธทางปญัญาพฒันาบุคลากรดา้นความปลอดภัย ตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand 4.0  
65-01201 โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรกึษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภยั 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
355,300 - 355,300 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 

แนวทางที ่3 : ส่งเสริมการใหบ้ริการวชิาการความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
65-01301 
65-02301 

โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

994,700 1,230,000 2,224,700 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 
เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) 

65-01302 โครงการเสริมศักยภาพด้านสขุศาสตร์อตุสาหกรรมในสถานประกอบกจิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

75,000 - 75,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 

65-01303 โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change : MOC) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

21,200 - 21,200 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 

65-01304 โครงการพัฒนาหลักสูตร การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมทางกายภาพ  
และทางเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

39,700 - 39,700 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 

65-01305 
65-02305 

โครงการพัฒนาห้องปฏบิัติการและตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน 1,400,000 817,800 2,217,800 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 

65-01306 โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย 
(ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชวีอนามัย ภูมิภาค จังหวัดสงขลา) 
 

1,000,000 - 1,000,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ พ.ร.บ 64 งบทุนสะสม รวมทั้งสิ้น หมวดค่าใช้จ่าย 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 43,013,600 26,851,400 69,865,000  

แนวทางที ่4 : ปรบัทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรมสร้างแรงงานปลอดภัยสขุภาพอนามัยที่ดี  
65-01401 โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงาน ให้เป็นศูนย ์Zero Accident 1,000,000 - 1,000,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) 
65-01402 โครงการการสื่อสารองค์กรและประชาสมัพันธ์ สสปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1,100,000 - 1,100,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) 
65-01403 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 59,500 - 59,500 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) 
65-02404 โครงการงานความปลอดภยัและอาชวีอนามัยแห่งชาต ิครั้งที่ 34 (รูปแบบออนไลน์) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- 9,322,000 9,322,000 เงินทุนสะสม: ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) 

65-01405 โครงการสัมมนาออนไลน์ด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามยัในส่วนภูมภิาค (5 ภาค) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

352,000 - 352,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) 

65-01406 โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสรมิสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัย 
เชิงป้องกันในการทำงาน (CSR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

55,000 - 55,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) 

65-01407 โครงการจัดทำแผนปฏบิัติการ 5 ปี สสปท. ด้านการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์  
(พ.ศ. 2565-2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- - - - 

แนวทางที ่5 : สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์สสปท.  
งานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร     

65-01501 
65-02501 

งานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 27,542,500 5,800,600 33,343,100  
กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร  20,646,600 - 20,646,600 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน , เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน) 
กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 4,840,900 4,150,600 8,991,500 เงินอุดหนุน , เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย, 

ค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภค) , ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) 

กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการและทีป่รึกษา 2,055,000 1,650,000 3,705,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน) 
เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน)       

65-01502 โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลกลางของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ 3,000,000 3,000,000 6,000,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
65-01503 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งเพื่อรองรับระบบยืนยันตัวตน  

ในการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ (Authentication) 
221,000 - 221,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

65-01504 โครงการยกระดับการให้บริการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน 
และสังคม ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3,985,100 - 3,985,100 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

65-01505 
65-02505 

งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสปท.       
30,000 600,000 630,000 

เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน , ค่าใช้สอย , ค่าวัสดุ) 
เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน , ค่าใช้สอย , ค่าวัสดุ) 

         หมายเหตุ :  ปีงบประมาณ -  แหล่งเงิน -  แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท. -  โครงการ ตัวอย่าง 65-01101 
           01 หมายถึง เงินอุดหนุน          02 หมายถึง เงินทุน (เงินเหลือจ่าย)          03 หมายถึง เงินกองทุน  (31 หมายถึง เงินกองทุนความปลอดภัย  32 หมายถึง เงินกองทุนทดแทน)         04 หมายถึง เงินรายได ้
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3.2 รายละเอียดแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 

1.  งบประมาณภาพรวม 

 
 

2.  แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งบประมาณ เงินทุนสะสม

43,013,600  26,851,400  69,865,000   

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 20,646,600  -             20,646,600   

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 7,895,900    5,800,600    13,696,500   

แผนงานยุทธศาสตรสร้างหลักประกันทางสังคม 14,471,100  21,050,800  35,521,900   

รายการ
การจัดสรรงบประมาณ (บาท)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

งบประมาณ เงินทุนสะสม

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 20,646,600  -             20,646,600   

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 20,646,600  -             20,646,600   

18,475,100               -   18,475,100 ส านักบริหารกลาง

2,400,000               -   2,400,000     

16,075,100               -   16,075,100   

16,075,100               -   16,075,100   

2,171,500    -             2,171,500     ส านักบริหารกลาง

600,000       -             600,000        

1,571,500    

-             

1,571,500            2) สวัสดิการอ่ืนของเจ้าหนา้ที่ สสปท . (ค่าตรวจสุขภาพ สมทบกองทุน) 

           ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันสุขภาพ ค่าท าฟัน ค่าเล่าเรียนบุตร และ ค่าคลอดบุตร

รายการ
การจัดสรรงบประมาณ (บาท)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

   1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจ า (อัตราเดิม 42 อัตรา) 

       1) เงินเดือน ผอ. (1 อัตรา)

       2) เงินเดือนบุคลากรรวมเล่ือนข้ัน (41 อัตรา)

          - อัตราเดิม (41 อัตรา)

   1.2 เงินอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน

       1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ ไม่เกิน 25% ของเงินเดือน)
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3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 7,895,900    5,800,600    13,696,500   

7,895,900   5,800,600   13,696,500   

2.1 ค่าตอบแทน 2,055,000    1,650,000    3,705,000     

    2.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 2,055,000    890,000      2,945,000     ส านักบริหารกลาง

           1) คณะกรรมการบริหารสถาบัน (12 คร้ังๆละ 11 คน) 1,350,000    -             1,350,000     ส านักบริหารกลาง

ประธาน 1 คน 12 คร้ัง 150,000       -             150,000       

คณะกรรมการ 10 คน 12 คร้ัง 1,200,000     -             1,200,000     

           2) คณะอนุกรรมการ 5 คณะ 705,000      890,000      1,595,000     ส านักบริหารกลาง

              2.1) ด้านตรวจสอบ 255,000      -             255,000       

ประธาน 1 คน 12 คร้ัง 75,000         -             75,000         

คณะกรรมการ 3 คน 12 คร้ัง 180,000       -             180,000       

              2.2) ด้านติดตามผลการด าเนินงานองค์การ

                    และประเมินผลผู้อ านวยการฯ

195,000      120,000      315,000       

ประธาน 1 คน 12 คร้ัง 75,000         -             75,000         

คณะกรรมการ 4 คน 12 คร้ัง 120,000       120,000       240,000       

              2.3) ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 255,000      -             255,000       

ประธาน 1 คน 12 คร้ัง 75,000         -             75,000         

คณะกรรมการ 3 คน 12 คร้ัง 180,000       -             180,000       

              2.4) ด้านวิชาการ -             455,000      455,000       

ประธาน 1 คน 12 คร้ัง -             75,000         75,000         

คณะกรรมการ 6 คน 12 คร้ัง -             380,000       380,000       

              2.5) ด้านกฎหมาย -             315,000      315,000       

ประธาน 1 คน 12 คร้ัง -             75,000         75,000         

คณะกรรมการ 4 คน 12 คร้ัง -             240,000       240,000       

    2.1.2 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา (3 คน 12 เดือน) -             360,000      360,000       ส านักบริหารกลาง

    2.1.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 65 -             300,000      300,000       ส านักบริหารกลาง

    2.1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาและการปฏิบัติงานในวันหยุด -             100,000      100,000       ส านักบริหารกลาง

2.2 ค่าใช้สอย 4,148,400   4,150,600    8,299,000     ส านักบริหารกลาง

    2.2.1 ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากร -             500,000      500,000       ส านักบริหารกลาง

    2.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 141,400      -             141,400       ส านักบริหารกลาง

    2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน -             120,000      120,000       ส านักบริหารกลาง

    2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 

            ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. สงขลา -             

100,000      100,000       ส านักบริหารกลาง

    2.2.5 ค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดท าประกันภัย และ พ.ร.บ.ส าหรับรถสถาบันฯ -             50,000        50,000         ส านักบริหารกลาง

    2.2.6 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ -             30,000        30,000         ส านักบริหารกลาง

    2.2.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 35,000        150,000      185,000       ส านักบริหารกลาง

-             150,000       150,000       

35,000         -             35,000         

    2.2.8 ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง) 2,004,000    3,000,600    5,004,600     ส านักบริหารกลาง

1,512,000     1,584,000     3,096,000     

492,000       -             492,000       

-             501,600       501,600       

-             315,000       315,000       

-             600,000       600,000       

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)

              3) เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัยฯ ประจ า ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. สงขลา

              4) ผู้เชีย่วชาญควบคุมดูแลโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ

              5) ผู้เชีย่วชาญควบคุมดูแลศูนย์ประสานงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคล่ือน

                  ภารกิจการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก

              1) ส่วนกลาง

              2) ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. สงขลา

              1) ส่วนกลาง

              2) ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. สงขลา
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3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 7,895,900    5,800,600    13,696,500   

    2.2.9 ค่าเช่า 968,000      200,000      1,168,000     ส านักบริหารกลาง

192,000       -             192,000       

36,000         -             36,000         

200,000       200,000       400,000       

540,000       -             540,000       

    2.2.10 ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม 1,000,000    -             1,000,000     

     ▪ ส านักฝึกอบรมและส่งเสริม 1,000,000    -             1,000,000     

           1) โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการท างานให้เป็นศูนย์ Zero Accident 1,000,000    -             1,000,000     ส านักฝึกอบรมฯ

2.3 ค่าวัสดุ 538,000      -             538,000       ส านักบริหารกลาง

            - ส่วนกลาง 390,000      -             390,000       

120,000       -             120,000       

140,000       -             140,000       

30,000         -             30,000         

100,000       -             100,000       

           - ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา 148,000      -             148,000       

42,000         -             42,000          

24,000         -             24,000          

30,000         -             30,000          

40,000         -             40,000          

6,000          -             6,000           

6,000          -             6,000           

2.4 ค่าสาธารณูปโภค 1,154,500    -             1,154,500     ส านักบริหารกลาง

            - ส่วนกลาง 1,024,900    -             1,024,900     

-             -             -              

450,000       -             450,000       

120,000       -             120,000       

54,900         -             54,900         

400,000       -             400,000       

            - ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา 129,600      -             129,600       ส านักบริหารกลาง

3,600      -         3,600       

60,000    -         60,000     

12,000    -         12,000     

30,000    -         30,000     

24,000    -         24,000                   5) ค่าบริการส่ือสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet

              1) ค่าน้ า

              2) ค่าไฟฟ้า

              3) ค่าโทรศัพท์ (พ้ืนฐาน / เคล่ือนที่)

              4) ค่าไปรษณีย์ 

              3) ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 2

              4) ค่าเช่าอาคาร ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. สงขลา

          1) ค่าวัสดุส านกังาน

              1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส่วนกลาง 2 เคร่ือง

              2) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ศูนย์ใต้ 1 เคร่ือง

          2) ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง

          1) ค่าวัสดุส านกังาน

          3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

          4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

              3) ค่าโทรศัพท์ (พ้ืนฐาน / เคล่ือนที่)

              1) ค่าน้ า

              2) ค่าไฟฟ้า

          2) ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง

          3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

          4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

          5) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

          6) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

              4) ค่าไปรษณีย์ 

              5) ค่าบริการส่ือสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet
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4. แผนงานยุทธศาสตรสร้างหลักประกันทางสังคม 

 

แผนงานยุทธศาสตรสร้างหลักประกันทางสังคม 14,471,100  21,050,800  35,521,900   

5,865,000   17,556,800  23,421,800   

2.1 ค่าใช้สอย 5,865,000   17,556,800  23,421,800   

    2.1.1 ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม 5,865,000   17,556,800  23,421,800   

     ▪ ส านักวิจัยและพัฒนา 1,782,600   5,591,000    7,373,600     

           1) โครงการจัดท ามาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

               และสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

713,000       -             713,000       ส านกัวิจัยและพัฒนา

           2) โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 848,000       -             848,000       ส านกัวิจัยและพัฒนา

           3) โครงการน ามาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ ไปใช้ประโยชนเ์พ่ือ

               ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

221,600       -             221,600       ส านกัวิจัยและพัฒนา

           4) โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -             340,000       340,000       ส านกัวิจัยและพัฒนา

           5) โครงการจัดสัมมนาด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ 

               (OSH Avenue International Conference (OAIC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-             5,251,000     5,251,000     ส านกัวิจัยและพัฒนา

     ▪ ส านักบริการวิชาการ 1,485,900   2,043,800   3,529,700     

           1) โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

               อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

355,300       -             355,300       ส านกับริการวิชาการ

           2) โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

               อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

994,700       1,230,000     2,224,700     ส านกับริการวิชาการ

           3) โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ

               ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

75,000         -             75,000         ส านกับริการวิชาการ

           4) โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการการเปล่ียนแปลง (Management of Change : MOC)

               ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

21,200         -             21,200         ส านกับริการวิชาการ

           5) โครงการพัฒนาหลักสูตร การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมทางกายภาพ และทางเคมี 

               ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

39,700         -             39,700         ส านกับริการวิชาการ

           6) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 -             813,800       813,800       ส านกับริการวิชาการ

     ▪ ส านักฝึกอบรมและส่งเสริม 1,566,500    9,322,000    10,888,500   

           1) โครงการการส่ือสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สสปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1,100,000     -             1,100,000     ส านกัฝึกอบรมและส่งเสริม

           2) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 59,500         -             59,500         ส านกัฝึกอบรมและส่งเสริม

           3) โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ คร้ังที่ 34 (รูปแบบออนไลน)์

               ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

-             9,322,000     9,322,000     ส านกัฝึกอบรมและส่งเสริม

           4) โครงการสัมมนาออนไลนด้์านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค (5 ภาค)

               ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

352,000       -             352,000       ส านกัฝึกอบรมและส่งเสริม

           5) โครงการกิจกรรมเพ่ือสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัย

               เชิงป้องกันในการท างาน (CSR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

55,000         -             55,000         ส านกัฝึกอบรมและส่งเสริม

           6) โครงการยกระดับการให้บริการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการท างานและสังคม 

               ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ค่าใช้จ่ายลงทุน)

-             -             -              ส านกัฝึกอบรมและส่งเสริม

           7) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท. ด้านการส่ือสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ 

               ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

-             -             -              ส านกัฝึกอบรมและส่งเสริม

     ▪ ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภูมิภาค จ.สงขลา 1,000,000    -             1,000,000     ศูนย์ฯ ใต้

           1) โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัยฯ 1,000,000     -             1,000,000      

     ▪ ส านักยุทธศาสตร์ 30,000        600,000      630,000       

           1) งานขับเคล่ือนนโยบาย สสปท. 30,000        600,000      630,000       ส านักยุทธศาสตร์

 - จัดท ารายงานประจ าปี 2564 (เผยแพร่แบบ QR CODE) 30,000         -             30,000         

 - ทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท. -             -             -              

 - ส ารวจความพึงพอใจ สสปท. -             600,000       600,000       

 - จัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -             -             -              

1. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)
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4.  แผนงานยุทธศาสตรสร้างหลักประกันทางสังคม (ต่อ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานยุทธศาสตรสร้างหลักประกันทางสังคม 14,471,100  21,050,800  35,521,900   

2.2 ค่าใช้จ่ายลงทุน 8,606,100   3,494,000    12,100,100   

     2.4.1 รายการครุภัณฑ์ 8,606,100   3,494,000    12,100,100   

     2.4.1.1 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7,206,100    3,490,000    10,696,100   

     โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 -             490,000      490,000       

              1) พัฒนาแพลตฟอร์มระบบรายงานจุดเส่ียงอันตรายและประเมินความเส่ียงข้ันต้น 

                  จ านวน 1 ระบบ

-             490,000       490,000        ส านกัวิจัยและพัฒนา

     โครงการยกระดับการให้บริการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการท างานและสังคม 

     ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

3,985,100   -             3,985,100     

              1) พัฒนาระบบนทิรรศการด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อม

                  ในการท างานเสมือนจริง จ านวน 1 ระบบ

3,664,100     -             3,664,100      ส านกัฝึกอบรมและส่งเสริม

              2) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานประชมุ/อบรม/สัมมนา เครือข่ายทางวิชาการ

                  ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน จ านวน 1 ระบบ

214,000       -             214,000        ส านกัวิจัยและพัฒนา

              3) พัฒนาระบบรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท างาน

                  ให้เป็นศูนย์ จ านวน 1 ระบบ

107,000       -             107,000        ส านกัฝึกอบรมและส่งเสริม

3,000,000    3,000,000    6,000,000     ส านักบริหารกลาง

              1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ านวน 1 ระบบ 3,000,000     3,000,000     6,000,000      

221,000      -             221,000       ส านักบริหารกลาง

130,000       -             130,000       

28,000         -             28,000         

12,000         -             12,000         

51,000         -             51,000         

     2.4.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ส าหรับพัฒนาห้องปฏิบัติการ) 1,400,000    4,000         1,404,000     ส านักบริการวิชาการ

1,400,000     -             1,400,000     

-             4,000          4,000           

2) ชดุโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ส าหรับรองรับ 

    หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า 16 แกนหลัก (16 Core) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง 

    ตามกฎหมาย จ านวน 1 ชดุ

3) เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 ชดุ

4) สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 17,000 บ. X 3 เคร่ือง

            โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ

            โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพ่ือรองรับระบบยืนยันตัวตน 

            ในการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าท่ี (Authentication)

1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง

                  2) เคร่ืองชัง่แบบดิจิทัล แบบต้ังโต๊ะ ขนาดไม่เกิน 100 กิโลกรัม จ านวน 1 เคร่ือง

                  1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชดุเจือจางสารมาตรฐานและตัวอย่างอากาศแบบอัตโนมัติ จ านวน 1 เคร่ือง
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แผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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โครงการภายใต้แนวทางที่ 1 
(T-OSH PROJECT #01 – 05) 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
T-OSH PROJECT #01 โครงการจัดทำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติด้าน 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

713,000 บาท 

T-OSH PROJECT #02 โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

848,000 บาท 

T-OSH PROJECT #03 โครงการนำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติด้าน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการทำงานไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

221,600 บาท 

T-OSH PROJECT #04 โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

830,000 บาท 

T-OSH PROJECT #05 โครงการจัดสัมมนาด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ระดับนานาชาติ OSH Avenue International 

Conference (OAIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

5,251,000 บาท 

แนวทางตามแผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี 
(ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-2565) 

< แนวทางท่ี 1 > 
 

ส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย  
และวชิาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

หน้าที่ 18 



T-OSH PROJECT #01 : โครงการจัดทำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Codes : 65-01101 โครงการจัดทำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัตดิ้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรมที่ 1 การจัดทำมาตรฐานฉบบัสมบูรณ ์ 
1.1 การจัดทำมาตรฐานฉบบัสมบูรณ ์(ได้แก่ มาตรฐานกระบวนการความปลอดภัยจากกระบวนการผลิต (PSM)) 
1. ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ แผนงาน             ร้อยละ 5 

Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. มาตรฐานมาตรฐานกระบวนการความ
ปลอดภัยจากกระบวนการผลิต (PSM)  

จำนวน 1 เรื่อง 
 

เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 ดำเนินการจัดทำมาตรฐาน 

2 ร่างมาตรฐานฉบับสมบูรณ์ 
3 ผ่านการประชาพิจารณ์ 

4 มาตรฐานผ่านการพจิารณา 

จากคณะอนุกรรมการวิชาการ 

5 มาตรฐานผ่านการพจิารณา 

จากคณะกรรมการสถาบันฯ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
สำนัก : วิจัยและพัฒนา 

 
 
 

แผนเงิน 108,000 108,000 108,000 108,000 432,000 
2. ประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และ

เอกชนเพื่อวางแผนการดำเนินงาน และจัดตั้งคณะทำงาน 
แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 
ทบทวนวรรณกรรม ดำเนินการจัดทำมาตรฐานฯ และ
สรุปผลการดำเนินงาน 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 

18,000 36,000 36,000 18,000 108,000 

4. จัดประชาพิจารณ์เพื่อรวบรวมความคิดเห็น และ 
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียจากภาครัฐ เอกชน นายจ้าง 
และลูกจ้างๆ และสรุปข้อเสนอแนะ (ผ่านทางออนไลน์) 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 

0.00 0.00 36,000 0.00 
36,000 

5. นำเสนอมาตรฐานต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. นำเสนอมาตรฐานต่อคณะกรรมการสถาบันส่งเสริม 
ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. เผยแพร่มาตรฐานฉบับสมบูรณ ์
(ผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์) 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมงบประมาณกิจกรรมที ่1 126,000 144,000 180,000 126,000 576,000  

หน้าที่ 19 



กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2 การจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัตดิ้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
2.1 การชว่ยเหลือผู้ปฏิบตัิงานทีต่กจากที่สูงและรอการช่วยเหลือ 
2.2 รายงานการจดัทำบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย) 
1. จัดตั้งคณะทำงานและประสานงานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อวางแผนการ
ดำเนินงาน จำนวน 2 เร่ือง โดยจัดตั้งคณะทำงาน 
จำนวน 2 คณะ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #02 
1. จำนวนคู่มือและแนวปฏิบัต ิ

ด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามัย 
จำนวน 2 เร่ือง  

 
เกณฑ์การประเมินผล #02 

คะแนน การดำเนินการ 
1 จัดตั้งคณะทำงาน 

2 มีการประชุมจัดทำคู่มือ 

และแนวปฏิบัติฯ 

3 มีร่างคู่มือและแนวปฏิบัติฯ 

4 คู่มือและแนวปฏิบัติฯ 

ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการวิชาการ 

5 คู่มือและแนวปฏิบัต ิ

ด้านความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัยผา่นการพิจารณา
จากคณะกรรมการสถาบันฯ 

ผู้รับผิดชอบ 
สำนัก : วิจัยและพัฒนา 

 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติ เพื่อวาง
แผนการดำเนินงาน ทบทวนวรรณกรรม ดำเนินการจัดทำ
คู่มือและแนวปฏิบัติ และสรุปผลการดำเนินงาน 
ประกอบด้วย 

แผนงาน              
แผนเงิน      

2.1 คณะทำงานจัดทำคู่มือการการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่ตก
จากที่สูงและรอการช่วยเหลือ (จำนวน 6 ครั้ง) 

แผนงาน             ร้อยละ 30 
แผนเงิน 19,080 38,160 19,080 38,180 114,500 

2.2 คณะทำงานจัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีอนัตราย 
(จำนวน 3 ครั้ง) 

แผนงาน             ร้อยละ 30 
แผนเงิน 15,000 7,500 0.00 0.00 22,500 

3. นำเสนอคู่มือ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย 
และอาชวีอนามยั ต่อคณะอนกุรรมการวิชาการ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. นำเสนอคู่มือ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย 
และอาชวีอนามยั ต่อคณะกรรมการสถาบันฯ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. เผยแพร่คู่มือและแนวปฏบิัติด้านความปลอดภัย 
และอาชวีอนามยั (ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์) 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมงบประมาณกิจกรรมที ่2 34,080 45,660 19,080 38,180 137,000  
รวมทั้งสิ้น 160,080 189,660 199,080 164,180 713,000  

หน้าที่ 20 



T-OSH PROJECT #02 : โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Codes : 65-01102 โครงการวิจัยความปลอดภยัและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาอัตราน้ำหนักที่ลูกจ้างสามารถทำงานได้และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม  

และศึกษาสถานการณ์ปัญหา 
แผนงาน             ร้อยละ 5 

Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. จำนวนผลงานวจิัยการศึกษาอัตราน้ำหนัก

ที่ลูกจ้างสามารถทำงานได้และปัจจยัที่
เกี่ยวขอ้ง จำนวน 1 เรื่อง 

 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 จัดตั้งคณะทำงาน 

2 เสนอแผนดำเนินงานผ่าน 

ความเห็นชอบจาก ผอ.สสปท. 
3 ผ่านการพิจารณา 

จากคณะอนุกรรมการวิชาการ 
4 ผ่านการพิจารณา 

จากคณะกรรมการสถาบันฯ 

5 จัดทำรูปเล่มผลการ 

ดำเนินงานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบ 
สำนัก : วิจัยและพัฒนา 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำงานวิจยั แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. จัดประชุมคณะทำงาน และผู้ทรงคุณวฒุิเพื่อกำหนด
ขอบเขตงานวิจยั และสรุปผลการวจิัย 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 32,400 16,200 - 16,200 64,800 

4. เสนอเค้าโครงงานวิจัยต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. ดำเนินงานตามกระบวนการวิจัยและระเบียบวธิีวจิัย แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 115,250 115,250 0.00 230,500 

6. วิเคราะห์ข้อมูลตามระเบยีบวิธวีิจัย แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. สรุปผลการวิจยัเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ 
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน ฯ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8. จัดทำรูปเล่มวิจัย บทความวิจยัสำหรับตีพิมพ ์
ลงวารสารวิชาการ (Manuscript) เพื่อเผยแพร ่
ผลการศึกษาวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน    30,000 30,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมที ่1 32,400 131,450 115,250 46,200 325,300  

หน้าที่ 21 



กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2 งานวิจัยการศึกษาสถานการณ์ ปัจจัย และผลกระทบด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ขบัรถจักรยานยนต์ส่งอาหาร 
1. รวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม และศึกษา

สถานการณ์ปัญหา 
  - บทที่ 1 บทนำ และ บทที ่2 ทบทวนวรรณกรรม 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #02 
1. งานวิจัยการศึกษาสถานการณ์ ปัจจัย และ
ผลกระทบด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ขับ

รถจักรยานยนต์ส่งอาหารฯ จำนวน 1 เรื่อง 
เกณฑ์การประเมินผล #02 

คะแนน การดำเนินการ 
1 จัดตั้งคณะทำงาน 

2 เสนอแผนดำเนินงานผ่าน 

ความเห็นชอบจาก ผอ.สสปท. 
3 ผ่านการพิจารณา 

จากคณะอนุกรรมการวิชาการ 

4 ผ่านการพิจารณา 

จากคณะกรรมการสถาบันฯ 

5 จัดทำรูปเล่มผลการ 

ดำเนินงานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบ 
สำนัก : วิจัยและพัฒนา 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำงานวิจยั แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. จัดประชุมคณะทำงาน และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกำหนด
ขอบเขตงานวิจัย 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 32,400 16,200 0.00 16,200 64,800 

4. เสนอเค้าโครงงานวิจัยต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. ร่างขอบเขตงานจ้างดำเนินการทบทวนวรรณกรรม จัดทำ
เครื่องมือ เกบ็ขอ้มูลการศึกษาวิจยั และวิเคราะห์ผลการวจิยั 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. ดำเนินการขอจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์ แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 10,000 0.00 0.00 10,000 

7. จัดจ้างดำเนินการทบทวนวรรณกรรม จดัทำเครื่องมือ 
เก็บข้อมูลการศึกษาวจิัย และ ดำเนินงานตาม
กระบวนการวจิัยและระเบียบวิธวีิจยั 
  - จัดจ้างดำเนินการวิจยัฯ 350,000 บาท 
  - ดำเนินการตามกระบวนการวิจยัฯ 35,500 บาท 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 

350,000 35,500 

0.00 385,500 

8. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปจัจัยและผลกระทบด้านความ
ปลอดภัยฯ ของผู้ขับรถจกัรยานยนต์ส่งอาหาร 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9. สรุปผลการวิจยัเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการเพื่อ
นำเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันฯ 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10. จัดทำรูปเล่มวิจัย บทความสำหรับตีพิมพ์ลง
วารสารวิชาการ (Manuscript) และเผยแพร่  

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 40,000 40,000 

11. ลงทะเบียนเพื่อดาวนโ์หลดวารสารวิชาการ แผนงาน             - 
แผนเงิน 5,600 5,600 5,600 5,600 22,400 

รวมงบประมาณกิจกรรมที ่2 38,000 381,800 41,100 61,800 522,700  
รวมทั้งสิ้น 70,400 513,250 156,350 108,000 848,000  

หน้าที่ 22 



T-OSH PROJECT #03 : โครงการนำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

ไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Codes : 65-01103 โครงการนำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏบิตัิด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไปใชป้ระโยชน์เพื่อปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนกรอบการดำเนิน

โครงการฯ การกำหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของสถาน
ประกอบกิจการที่จะเข้ารว่มโครงการ 

แผนงาน             ร้อยละ 5 Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. จำนวน มาตรฐาน คู่มือ หรือแนวปฏบิัติที่

สถานประกอบกิจการดำเนินการนำไปใช้
ประโยชน์ จำนวน 3 เรื่อง 

เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 ดำเนินการจัดคณะทำงาน 
2 จำนวนสถานประกอบกจิการ 

ที่เข้าร่วมโครงการ  
3 จัดประชุม/อบรม  

ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ให้สถานประกอบกิจการ 

4 ลงพื้นที่ หรือให้คำปรึกษาแก ่
สถานประกอบกิจการในการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
5 สถานประกอบกิจการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการทำงานตาม
มาตรฐาน คู่มือ หรือแนวปฏิบัต ิ

ผู้รับผิดชอบ  สำนัก : วิจยัและพัฒนา 

 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. ประชาสัมพันธแ์ละประกาศรับสมัคร คัดเลือกสถาน
ประกอบกิจการเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ประกาศผลสถาน
ประกอบกิจการที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. ประชุมคณะทำงาน 
3.1 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ให้กบั
สถานประกอบกิจการที่เข้ารว่มโครงการ 
3.2 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานร่วมกบัสถานประกอบ
กิจการ มอบประกาศเกยีรติคุณ 
3.3 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

แผนงาน             ร้อยละ 25 
แผนเงิน 0.00 18,000 0.00 36,000 54,000 

4. จัดประชุม/อบรม/ชี้แจง การรับรู้ทำความเข้าใจ โดยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และวธิีการ ตามมาตรฐาน คู่มือ 
หรือแนวปฏิบัติ แก่สถานประกอบกิจการให้ชัดเจน 

แผนงาน             ร้อยละ 25 
แผนเงิน 0.00 21,600 0.00 0.00 21,600 

5. ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
5.1 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
5.2 ผู้เชี่ยวชาญ และทีม สสปท. ลงพื้นที่เพื่อคำแนะนำ 
5.3 ลงพื้นที่เพื่อติดตาม และตรวจเยี่ยมการปรับปรุงฯ 

แผนงาน             ร้อยละ 30 
แผนเงิน 0.00 18,350 48,700 48,600 115,650 

6. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ในการทำงาน 

แผนเงิน 0.00 30,350 0.00 0.00 30,350 

7. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 0.00 88,300 48,700 84,600 221,600  

หน้าที่ 23 



T-OSH PROJECT #04 : โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Codes : 65-02104 โครงการพัฒนานวัตกรรมดา้นความปลอดภัยและอาชีวอนามยั ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรมที่ 1 การจัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลีย่นองค์ความรู้เชิงนวตักรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย   
1. กำหนดหวัข้อการสัมมนาวิชาการและวทิยากรเพื่อ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงนวัตกรรมด้านความปลอดภยั
และอาชวีอนามยั 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. งานสัมมนาวิชาการด้านนวัตกรรมความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามยั จำนวน 1 งาน 

เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 จัดตั้งคณะทำงาน 

2 กำหนดหวัข้อสัมมนา 
อย่างน้อย 2 หวัข้อ  

3 กำหนดหวัข้อสัมมนา 
อย่างน้อย 3 หวัข้อ  

4 จัดงานสัมมนาวิชาการงาน
นวัตกรรมด้านความปลอดภยัฯ 

5 สรุปผลการจัดงานสัมมนา
วิชาการด้านความปลอดภยัฯ 
พร้อมรายงานผลองค์ความรู้
ด้านนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นของ

ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา 

ผู้รับผิดชอบ 
สำนัก : วิจัยและพัฒนา 

 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. จัดทำแบบประเมินองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมความ
ปลอดภัยและอาชวีอนามัยทั้งก่อนและหลังการสัมมนา 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบกจิการ 
สถานศึกษา หรือหนว่ยงานที่สนใจเขา้ร่วมการสัมมนา
รวมถึงหน่วยงานทีจ่ะส่งโครงงานพัฒนานวัตกรรมด้าน
ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัต้องการผ่านสัมมนา
วิชาการในครั้งนี้ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. จัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิง
นวัตกรรมด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัย 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 10,800 0.00 0.00 10,800 

รวมงบประมาณกิจกรรมที ่1 0.00 10,800 0.00 0.00 10,800 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยั แพลตฟอร์มระบบรายงานจุดเสีย่งอันตรายและประเมินความเสีย่งขั้นต้น 
1. แต่งต้ังคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงาน

และพัฒนาผลงานแพลตฟอร์มระบบรายงานจุดเสี่ยง
อันตรายและประเมินความเส่ียงขั้นต้น 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อหารือองค์ประกอบต่าง ๆ 
ภายในแพลตฟอร์ม การประเมินผล ทั้งประสิทธิผลและ
การยอมรับได ้

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 31,000 15,500 0.00 0.00 46,500 

3. ร่างขอบเขตงานสำหรับจา้งจัดทำแพลตฟอร์มระบบ
รายงานจุดเสี่ยงอันตรายและประเมินความเส่ียงขั้นต้น 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. จัดจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มระบบรายงานจุดเสี่ยงอันตราย
และประเมินความเส่ียงขั้นต้นร่วมกันระหว่างบริษัทและ 
สสปท. 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

หน้าที่ 24 



กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
5. พัฒนาและส่งมอบงานแพลตฟอร์มระบบรายงานจุดเสี่ยง

อันตรายและประเมินความเส่ียงขั้นต้น 
แผนงาน             ร้อยละ 5 ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #02 

1. ผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย จำนวน 1 เรื่อง 

เกณฑ์การประเมินผล #02 

คะแนน การดำเนินการ 
1 จัดต้ังคณะทำงาน 
2 ร่างขอบเขตงานพัฒนานวัตกรรม  
3 ลงนามการพัฒนาผลงานนวัตกรรมฯ 

ร่วมกัน  
4 ส่งมอบผลงานนวัตกรรมด้านความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัย 1 ผลงาน 
5 มีผลการทดสอบความเป็นไปได้และ

การยอมรับได้ของผลงานนวัตกรรม
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  

 
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #03 

1. โครงงานนวัตกรรมด้านความปลอดภยัฯ 

จำนวน 5 โครงงาน 

เกณฑ์การประเมินผล #03 

คะแนน การดำเนินการ 
1 จัดตั้งคณะทำงาน 
2 ประกาศรับสมัครโครงงาน 
3 ผ่านอย่างนอ้ย 3 โครงงาน 
4 ผ่านอย่างนอ้ย 4 โครงงาน 
5 ผ่านอย่างนอ้ย 5 โครงงาน 

 

แผนเงิน 0.00 490,000 0.00 0.00 490,000 
6. ประชาสัมพันธ์ผู้เขา้ร่วมทดสอบระบบ และการ

ประเมินผล 
แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ สปก. เพือ่กำหนดแนวทางและ
ทำความตกลงในการทดสอบระบบ 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 63,000 0.00 63,000 

8. สรุปผลการทดสอบการใช้งาน และประชาสัมพันธ์เปิดให้
สาธารณะสามารถใช้งานได้ฟรี 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมงบประมาณกิจกรรมที ่2 31,000 505,500 63,000 0.00 599,500 
กิจกรรมที่ 3 การพิจารณาโครงงานวตักรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
1. แต่งต้ังคณะทำงานพิจารณาโครงงานนวัตกรรมด้าน

ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. ประชุมคณะทำงาน แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 15,500 31,000 15,500 0.00 62,000 

3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบกจิการ 
สถานศึกษา หรือหนว่ยงานที่สนใจ 

แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. รวบรวมโครงงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณาจากสถาน
ประกอบกิจการ สถานศึกษา หรือหนว่ยงานที่สนใจ 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. ประกาศผลการพจิารณาโครงงานนวัตกรรมด้าน 
ความปลอดภยั 

แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อประเมินเบื้องต้นและร่วมกำหนด
แนวทาง การพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ 

แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
แผนเงิน 0.00 0.00 68,400 0.00 68,400 

7. ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ผ่านการพจิารณาและมอบรางวัล 
 - เงินรางวัลสำหรับผู้ผ่านการพจิารณา 55,000 บาท 
 - จัดทำโล่รางวัลและประกาศนียบัตร 24,500 บาท 
 - ค่าใช้จา่ยเบ็ดเตล็ด 9,800 บาท 

แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 89,300 89,300 

รวมงบประมาณกิจกรรมที ่3 15,500 31,000 83,900 89,300 219,700 
รวมทั้งสิ้น 46,500 547,300 146,900 89,300 830,000  

หน้าที่ 25 



T-OSH PROJECT #05 : โครงการจัดสัมมนาด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference (OAIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Codes : 65-02105 โครงการจัดสัมมนาด้านความปลอดภยั และอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference (OAIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรมที่ 1 การจัดจา้งดำเนินงานสัมมนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดบันานาชาต ิOSH Avenue International Conference (OAIC) 2021 
1. แต่งต้ังคณะทำงานฯ เพื่อร่วมกำหนดกรอบการจัดงาน

และพิจารณาขอบเขตของงาน 
แผนงาน             ร้อยละ 5 

Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ #01 
1. จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้ารว่มงาน  

จำนวน 400 คน 

เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 ประชาสัมพนัธ์เอกสารการเชิญ 
2 จำนวน 300 คน 
3 จำนวน 400 คน 
4 จำนวน 500 คน  
5 เครือข่ายผูเ้ข้าร่วมงานทัง้

ระดับชาติและนานาชาต ิ
จำนวน 500 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ #02 
1. จำนวนผลงานวิจยัที่สง่เข้าร่วมโครงงาน 

จำนวน 2 เร่ือง 

เกณฑ์การประเมินผล #02 

คะแนน การดำเนินการ 
1 แต่งตั้งคณะทำงานฯ พิจารณา 
2 มีผลงานวจิัยที่ส่งเข้ารว่ม  
3 จำนวน 2 เรื่อง 
4 จำนวน 5 เรื่อง 
5 ผลงานวิจยัที่ได้รับการคัดเลอืกทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 
5 เรื่อง 

 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. ร่างขอบเขตงานการจัดจา้งดำเนินงานสัมมนาด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามยัระดับชาติและระดับนานาชาติ  

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. จัดจ้างดำเนินงานสัมมนาด้านความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยระดบันานาชาต ิ

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. ตรวจรับงานจ้างดำเนินงานสัมมนาด้านความปลอดภยั
และอาชวีอนามยัระดับนานาชาต ิ

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0.00 4,500,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมที ่1 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0.00 4,500,000 
กิจกรรมที่ 2 การจัดงานสัมมนาด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามัยระดับชาติและระดบันานาชาต ิOSH Avenue International Conference (OAIC) 2021 
1. แต่งต้ังคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

วิชาการที่ส่งมานำเสนอ (Peer review) - ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(3 กลุ่ม = Safety , OSH Health , Safety 
Innovation and technology) 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดหลกัเกณฑ์การ
พิจารณา วิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote Speakers) 
พิจารณากลั่นกรองผลงานวิชาการที่ส่งมานำเสนอ 
พิจารณาผลงานดีเด่นการมอบรางวัลและต่อยอดงานวิจัย 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 

314,500 314,500 122,000 0.00 751,000 

3. ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมงานและส่งผลงาน
วิชาการเพื่อนำเสนอ 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดงานประชุม
เครือข่ายทางวิชาการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
 
 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

หน้าที่ 26 



กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
5. รวบรวมผลงานวิชาการที่ส่งเข้ามานำเสนอ และพจิารณา

กลั่นกรองผลงาน 
แผนงาน             ร้อยละ 5  

 แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6. ประกาศรายชือ่และลำดับในการนำเสนอผลงานวิชาการ แผนงาน             ร้อยละ 5 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7. จัดทำรูปเล่มอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการประชุมวิชาการ

ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมใน
การทำงานระดับนานาชาต ิ

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8. จัดงานสัมมนาด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัย
ระดับชาติและระดับนานาชาต ิOSH Avenue 
International Conference (OAIC) 2021 และมอบรางวัล 

แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9. ประเมินผลจัดงานสัมมนาด้านความปลอดภัย 
และอาชวีอนามยัระดับชาตแิละระดับนานาชาติ OSH 
Avenue International Conference (OAIC) 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมงบประมาณกิจกรรมที ่2 314,500 314,500 122,000 0.00 751,000 
รวมทั้งสิ้น 1,814,500 1,814,500 1,622,000 0.00 5,251,000  

หน้าที่ 27 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการภายใต้แนวทางที่ 2 
(T-OSH PROJECT #06) 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

T-OSH PROJECT #06 โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐาน 

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

355,300 บาท 

 
 
 

แนวทางตามแผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี 
(ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-2565) 

< แนวทางท่ี 2 > 
 

ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากร 
ด้านความปลอดภัย ตอบสนอง 
อุตสาหกรรม Thailand 4.0 

หน้าที่ 28 



T-OSH PROJECT #06 : โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Codes : 65-01201 โครงการพัฒนาบุคลากร ทีป่รึกษามาตรฐานระบบการจัดการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน 
1. จัดทำหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ทีป่รึกษา กำหนด

หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงวิชาการและกำหนดเกณฑ์
คัดเลือกบุคลากร ที่ปรึกษาเพื่อเข้ารว่มโครงการฯ 
รวมถึงบทบาทหนา้ที่รับผิดชอบของที่ปรึกษา 

แผนงาน             ร้อยละ 10 Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. จำนวนที่ปรกึษามาตรฐานระบบการจัดการ

ด้านความปลอดภัย จำนวน 35 คน 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 33 คน 
2 จำนวน 34 คน 
3 จำนวน 35 คน 
4 จำนวน 36 คน 
5 จำนวนตั้งแต่ 37 คน ขึ้นไป 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ #01 
1. ร้อยละของผู้ที่ผ่านการทดสอบเป็นที่ปรึกษา
อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนร้อยละ 60 ขึน้ไป) 

จำนวน 26 คน 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 24 คน 
2 จำนวน 25 คน 
3 จำนวน 26 คน 

4 จำนวน 27 คน 
5 จำนวนตั้งแต่ 28 คน ขึ้นไป 

ผู้รับผิดชอบ  สำนัก : บริการวิชาการ 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. เปิดรับสมัครบุคลากร ที่ปรึกษาเพื่อเขา้ร่วมโครงการฯ 
และคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงวิชาการ
และทดสอบ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการให้แก่ทีป่รึกษาตามหลักเกณฑ์
และหลักสูตรที่กำหนด 5 วัน 

แผนงาน             ร้อยละ 40 
แผนเงิน 351,300 0.00 0.00 0.00 351,300 

4. ทดสอบตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดและสัมภาษณ์ที่ปรึกษา แผนงาน             ร้อยละ 30 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. ประกาศรายชื่อที่ปรึกษา สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 4,000 0.00 0.00 4,000 

6. ประชุมสรุปผลโครงการ แผนงาน             - 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 351,300 4,000 0.00 0.00 355,300  

หน้าที่ 29 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการภายใต้แนวทางที่ 3 
(T-OSH PROJECT #07-12) 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

T-OSH PROJECT #07  โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการ 

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน    

2,224,700 บาท 

T-OSH PROJECT #08 โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ 75,000 บาท 

T-OSH PROJECT #09 โครงการพัฒนาหลักสูตรการจดัการการเปลี่ยนแปลง  

(Management of Change : MOC) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

21,200 บาท 

T-OSH PROJECT #10 โครงการพัฒนาหลักสูตร การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

ทางกายภาพและทางเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

39,700 บาท 

T-OSH PROJECT #11 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2,217,800 บาท 

T-OSH PROJECT #12 โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย 1,000,000 บาท 

แนวทางตามแผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี  
(ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-2565) 

< แนวทางท่ี 3 > 
 

ส่งเสริมการให้บริการวิชาการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

หน้าที่ 30 



T-OSH PROJECT #07 : โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน    

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Codes : 65-01301 , 65-02301 โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงาน    
1. ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้งผู้ประสานงานโครงการ 

(2 คน) 
แผนงาน             ร้อยละ 5 Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. จำนวนสถานประกอบกจิการ 

ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 แห่ง 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 แห่ง 
2 จำนวน 29 แห่ง 

3 จำนวน 30 แห่ง 
4 จำนวน 31 แห่ง 

5 จำนวนตั้งแต่ 32 แห่ง ขึ้นไป 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ #01 
1. สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ 

ได้รับการประเมินในระดับ Gold ขึ้นไป  
จำนวน 5 แห่ง 

เกณฑ์การประเมินผล #01 
คะแนน การดำเนินการ 

1 จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 แห่ง 

2 จำนวน 4 แห่ง 
3 จำนวน 5 แห่ง 

4 จำนวน 6 แห่ง 
5 จำนวนตั้งแต่ 7 แห่ง ขึ้นไป 

ผู้รับผิดชอบ   
สำนัก : บริการวิชากร 

แผนเงิน 108,000 108,000 108,000 108,000 432,000 
2. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ โดยวธิี

คัดเลือก (ที่ปรึกษาบรหิารโครงการ จัดทีม (หัวหนา้ที่
ปรึกษาและทีป่รึกษา) ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำ 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 

0.00 615,000 615,000 0.00 1,230,000 

3. จัดฝึกอบรมข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการ 
ด้านความปลอดภัยฯ 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 151,400 0.00 0.00 151,400 

4. จัดฝึกอบรมการตรวจติดตามภายใน แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 0.00 118,600 0.00 118,600 

5. ติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษา แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 52,700 0.00 52,700 

6. การจัดประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 68,000 68,000 

7. การตรวจติดตามเพื่อรกัษาระบบ 
 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 24,200 24,200 48,400 

8. การจัดพธิีมอบใบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล 
ระดับแพลตินัม 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 123,600 123,600 

 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 108,000 874,400 918,500 323,800 2,224,700 

หน้าที่ 31 



T-OSH PROJECT #08 : โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Codes : 65-01302 โครงการเสริมศักยภาพด้านสขุศาสตรอุ์ตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ 
1. ดำเนินการจัดซ้ืออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 

ส่วนบุคคลและอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือตรวจวัด 
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

แผนงาน             ร้อยละ 10 Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. จำนวนสถานประกอบกจิการที่เข้ารว่ม

โครงการฯ จำนวน 30-34 แห่ง 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 น้อยกว่า 25 แห่ง 
2 จำนวน 25-29 แห่ง 
3 จำนวน 30-34 แห่ง 

4 จำนวน 35-39 แห่ง 
5 ตั้งแต่ 40 แห่ง 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #02 
2. จำนวนบุคลากรของสถานประกอบกจิการ

ที่ได้รับการให้คำแนะนำตามหลักวิชาการ
ทางด้านสุขศาตร์อุตสาหกรรม จำนวน 30-34 คน 

เกณฑ์การประเมินผล #02 
คะแนน การดำเนินการ 

1 น้อยกว่า 25 คน 

2 จำนวน 25-29 คน 
3 จำนวน 30-34 คน 

4 จำนวน 35-39 คน 
5 ตั้งแต่ 40 คนขึ้นไป 

 

แผนเงิน 10,000 0.00 0.00 0.00 10,000 

2. ประชาสัมพันธ์รูปแบบการสรรหาสถานประกอบกิจการ
ที่เข้ารว่มกจิกรรมตามกลุม่เป้าหมาย และจดัหาวัสดอุุปกรณ ์

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. คัดเลือกสถานประกอบกิจการเป้าหมาย และประกาศ
รายชื่อสถานประกอบกิจการเพื่อเขา้ร่วมโครงการ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. ประสานงานเพื่อขอข้อมูลกับสถานประกอบกจิการ 
ที่ผ่านการคัดเลือก 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. จัดทำแผนงานการสนับสนุนและดำเนินงานด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม 

แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. ดำเนินงานสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ 

แผนงาน             ร้อยละ 30 
แผนเงิน 0.00 0.00 65,000 0.00 65,000 

7. สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมให้แก่สถานประกอบกิจการ 

แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 10,000 0.00 65,000 0.00 75,000 
 

หน้าที่ 32 



กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #03 
3. ความรู้ ความเขา้ใจที่ได้รับของบุคคลากร 

จากได้รับคำแนะนำ ร้อยละ 50-59 
เกณฑ์การประเมินผล #03 

คะแนน การดำเนินการ 
1 น้อยกว่า รอ้ยละ 40 

2 ร้อยละ 40-49 
3 ร้อยละ 50-59 

4 ร้อยละ 60-69 
5 ตั้งแต่ ร้อยละ 70.00 ขึ้นไป 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ #01 
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 50.00 – 54.99 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 น้อยที่สุด (1.00-1.80) 
2 ระดับน้อย (1.81-2.60) 
3 ระดับปานกลาง (2.61-3.40) 

4 ระดับมาก (3.41-4.20) 
5 ระดับมากที่สุด 

(ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00) 

ผู้รับผิดชอบ 
สำนัก : บริการวิชาการ 
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T-OSH PROJECT #09 : โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change : MOC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Codes : 65-01303 โครงการพัฒนาหลักสูตรการจดัการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change : MOC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. จัดประชุมวางแผนดำเนินงาน แผนงาน             ร้อยละ 10 

Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. จำนวนจำนวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม 

เชิงวิชาการ จำนวน 31-32 คน 
เกณฑ์การประเมินผล #02 

คะแนน การดำเนินการ 
1 จำนวน น้อยกวา่ 28 คน 
2 จำนวน 29-30 คน 
3 จำนวน 31-32 คน 

4 จำนวน 33-34 คน 
5 จำนวนตั้งแต่ 35 คน ขึ้นไป 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ #01 
1.  ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่ผ่านการทดสอบ 

ร้อยละ 60 ของ (จำนวน 24 คน) 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 54 

2 ร้อยละ 55-59 
3 ร้อยละ 60-64 

4 ร้อยละ 65-69 
5 ตั้งแต่ รอ้ยละ 70 ขึ้นไป 

ผู้รับผิดชอบ 
สำนัก : บริการวิชาการ 

แผนเงิน 3,000 3,000 0.00 0.00 6,000 

2. จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการหลักสูตรที่พัฒนา พร้อมทดสอบ
ก่อน-หลังฝึกอบรม (รูปแบบ Online) 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 0.00 7,200 0.00 7,200 

3. ประชุมสรุปผลโครงการ และประเมินหลักสูตรเพื่อนำมา
ปรับปรุงพัฒนา 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 3,000 0.00 3,000 

4. จัดทำสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ์(E-Learning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 5,000 5,000 

รวมทั้งสิ้น 3,000 3,000 10,200 5,000 21,200 
 

หน้าที่ 34 



T-OSH PROJECT #10 : โครงการพัฒนาหลักสูตรการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมทางกายภาพ และทางเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วด/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Codes : 65-01304 โครงการพัฒนาหลักสูตรการตรวจวดัทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมทางกายภาพ และทางเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. จัดตั้งผู้เชี่ยวชาญร่างหลักสูตร และจัดประชุมเพื่อวาง

แนวทาง แผนงานในการจัดทำหลักสูตรการตรวจวัดทาง
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมฯ 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. จำนวนจำนวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม 

เชิงวิชาการ จำนวน 31-32 คน 
เกณฑ์การประเมินผล #02 

คะแนน การดำเนินการ 
1 จำนวน น้อยกวา่ 35 คน 
2 จำนวน 35-39 คน 
3 จำนวน 40-44 คน 

4 จำนวน 45-49 คน 
5 จำนวนตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ #01 
1. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร

การตรวจวัดฯ มีคะแนนหลังการทดสอบ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 50 

เกณฑ์การประเมินผล #01 
คะแนน การดำเนินการ 

1 ร้อยละ 30 

2 ร้อยละ 40 
3 ร้อยละ 50 

4 ร้อยละ 60 
5 ร้อยละ 70 

 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. จัดทำหลักสูตรการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมฯ 
และประชุมหารอืผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบหลักสูตร 
(จำนวน 2 ครั้ง) 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 

0.00 10,200 0.00 0.00 10,200 

3. จัดทำหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารว่มอบรม 
และทดสอบ 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. ประชาสัมพันธโ์ครงการและเปิดรับสมัครผู้สนใจ   
เข้ารับการฝึกอบรมเชิงวิชาการ 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจวัดทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมฯ พร้อมทดสอบก่อน – หลังฝึกอบรมผู้ที่
เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน (ระยะเวลา 2 วัน) 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 

0.00 0.00 14,400 0.00 14,400 

6. จัดทำใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
และทดสอบ 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. ประชุมสรุปผลโครงการ และประเมินหลักสูตร 
เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 5,100 0.00 5,100 

8. จัดทำ E-Learning แผนงาน             ร้อยละ 20 

แผนเงิน 0.00 0.00 10,000 0.00 10,000 
รวมทั้งสิ้น 0.00 10,200 29,500 0.00 39,700 
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T-OSH PROJECT #11 : โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Codes : 65-01305 , 65-02305 โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการและตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
กิจกรรมที่ 1 งบเงินทุนสะสม (Project Codes : 65-02305) 
1. ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและดำเนินการ 

ประชุมคณะทำงาน จำนวน 2 ครั้ง 
แผนงาน             ร้อยละ 10 Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครือ่ง 

เกณฑ์การประเมินผล #01 
คะแนน การดำเนินการ 

1 มีการกำหนด TOR 
2 ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ 
3 มีการลงนามสัญญา 
4 ได้รับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
5 ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อย 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #02 
2. สอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดสุขศาสตร์

อุตสาหกรรมทุกรายการ จำนวน 13 รายการ 
เกณฑ์การประเมินผล #02 

คะแนน การดำเนินการ 
1 มีการกำหนด TOR 
2 ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ 
3 มีการลงนามสัญญา 
4 ได้รับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
5 ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อย 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #03 
3. จำนวนเครื่องมือวิเคราะหห์้องปฏิบัตกิาร

ได้รับการทวนสอบ จำนวน 2 เครื่อง 
เกณฑ์การประเมินผล #03 

 

แผนเงิน 6,900 6,900 0.00 0.00 13,800 
2. ดำเนินการจัดซ้ือวัสดุใช้ในห้องปฏบิัติการ แผนงาน             ร้อยละ 15 

แผนเงิน 0.00 0.00 142,000 0.00 142,000 
3. ดำเนินการบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

และอุปกรณ์ประกอบ 
แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 0.00 0.00 280,000 0.00 280,000 

4. ค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 0.00 0.00 315,000 0.00 315,000 

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 15,750 15,750 15,750 15,750 63,000 

6. จัดซื้อเครื่องชั่งแบบดิจิทัล แบบตั้งโต๊ะ  
ขนาดไม่เกิน 100 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง 

แผนเงิน 0.00 4,000 0.00 0.00 4,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมที ่1 22,650 26,650 752,750 15,750 817,800 
กิจกรรมที่ 2 งบประมาณประจำป ีพ.ศ. 2565 (Project Codes : 65-01305) 
1. ดำเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชุดเจือจางสาร

มาตรฐานและตวัอยา่งอากาศแบบอตัโนมัติ จำนวน 1 เครือ่ง 
แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. ประชุมคณะร่างขอบเขตงาน (TOR) แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. ลงนามในสัญญาจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แผนงาน             ร้อยละ 5 

4. ประชุมคณะตรวจรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แผนงาน             ร้อยละ 15 

แผนเงิน 0.00 1,400,000 0.00 0.00 1,400,000 
รวมงบประมาณกิจกรรมที ่2 0.00 1,400,000 0.00 0.00 1,400,000 

รวมทั้งสิ้น 22,650 1,426,650 752,750 15,750 2,217,800 
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กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
คะแนน การดำเนินการ 

1 แผนการทวนสอบเครื่องมือฯ 
2 ได้รับการทวนสอบ 1 เครื่อง 
3 ได้รับการทวนสอบ 2 เครื่อง 
4 ได้รับการทวนสอบ 3 เครื่อง 
5 ได้รับการทวนสอบ 4 เครื่อง 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #04 
4. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม 1 คน 

เกณฑ์การประเมินผล #04 
คะแนน การดำเนินการ 

1 มากกว่า 1 คน ที่ไม่ไดร้ับการอบรม 
2 1 คน ที่ไม่ได้รับการอบรม 
3 รับการอบรม 1 คน ตอ่ 1 หลกัสตูร 
4 อย่างน้อย 2 คน ได้รับการอบรม 

2 หลักสูตร 
5 อย่างน้อย 2 คน ได้รับการอบรม

มากกว่า 2 หลักสูตร 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ #01 
1. ร้อยละของ เครื่องมือตรวจวัดสุขศาสตร์

อุตสาหกรรม และห้องปฏิบัติการมีความพร้อม
ในการปฏิบัติการ ร้อยละ 60.00 – 69.99

เกณฑ์การประเมินผล #01 
คะแนน การดำเนินการ 

1 น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00 
2 ร้อยละ 50.00 – 59.99 
3 ร้อยละ 60.00 – 69.99 
4 ร้อยละ 70.00 – 79.99 
5 มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 80.00 

ผู้รับผิดชอบ  สำนัก : บริการวิชาการ 
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T-OSH PROJECT #12 : โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย (ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา) 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Codes : 65-01306 โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย 
1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัคร 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
แผนงาน             ร้อยละ 5 Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ #01 
1. จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนาวิชาการ 800 คน 

เกณฑ์การประเมินผล #01 
คะแนน การดำเนินการ 

1 จำนวน น้อยกว่า 750 คน 

2 จำนวน 750-799 คน 
3 จำนวน 800-849 คน 
4 จำนวน 850-899 คน 
5 จำนวน มากกว่า 900 คน ข้ึนไป 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ #02 
2. จำนวนสถานประกอบกิจการที่ได้รับบริการ 10 แห่ง 

เกณฑ์การประเมินผล #02 
คะแนน การดำเนินการ 

1 จำนวน 8 แห่ง 
2 จำนวน 9 แห่ง 
3 จำนวน 10 แห่ง 
4 จำนวน 11 แห่ง 
5 จำนวน 12 แห่ง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ #01 
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

ร้อยละ 70.00 – 74.99 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 น้อยกว่า ร้อยละ 65.00 
2 ร้อยละ 65.00 – 69.99 
3 ร้อยละ 70.00 – 74.99 
4 ร้อยละ 75.00 – 79.99 
5 มากกว่า ร้อยละ 80.00 

ผู้รับผิดชอบ สำนัก : ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม และ 
ให้บริการด้านความปลอดภยัฯ 

แผนงาน             ร้อยละ 80 
แผนเงิน 200,000 400,000 100,000 100,000 800,000 

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยเล้ียง ที่พกั  
น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเจ้าหน้าที ่

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 10,000 60,000 20,000 10,000 100,000 

4. จัดทำสื่อความปลอดภยั/ชุดนิทรรศการความปลอดภยั   แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 100,000 0.00 0.00 0.00 100,000 

รวมทั้งสิ้น 310,000 460,000 120,000 110,000 1,000,000 
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โครงการภายใต้แนวทางที่ 4 
(T-OSH PROJECT #13 – 19) 

 
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

T-OSH PROJECT #13 โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ 1,000,000 บาท 

T-OSH PROJECT #14 โครงการประชาสัมพนัธ์ สสปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1,100,000 บาท 

T-OSH PROJECT #15 โครงการพัฒนาบุคคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 59,500 บาท 

T-OSH PROJECT #16 โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34      9,322,000 บาท 

T-OSH PROJECT #17 โครงการสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (5 ภาค) 352,000 บาท 

T-OSH PROJECT #18 โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรม 
ด้านความปลอดภัยเชงิป้องกันในการทำงาน (CSR) 

55,000 บาท 

T-OSH PROJECT #19 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท. ด้านการสื่อสารองค์กรและ
ประชาสัมพันธ์ (พ.ศ. 2565-2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- บาท 

แนวทางตามแผนปฏิบัติ การ สสปท. 5 ปี 
(ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-2565) 

< แนวทางท่ี 4 > 
 

ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤตกิรรม 
สร้างแรงงานปลอดภัยสุขภาพอนามยัที่ดี 
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T-OSH PROJECT #13 : โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Codes : 65-01401 โครงการรณรงค์ลดสถติิการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ 
กิจกรรมที่ 1 : มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ 
1. ประกาศชี้แจงแนวทางการรับสมัครเข้าร่วม 

โครงการ และเง่ือนไขการเกณฑ์คัดเลือก 
แผนงาน             ร้อยละ 10 

Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. จำนวนสถานประกอบกจิการ 

ที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 600 แห่ง 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 400-449 แห่ง 
2 450-499 แห่ง 
3 500-599 แห่ง 
4 550-599 แห่ง 
5 600 แห่ง ชึ้นไป 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ #01 
1. ร้อยละของสถานประกอบกิจการ 
ที่ไม่สูญเสียชั่วโมงจากการทำงาน 

ร้อยละ 100.00 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 ร้อยละ 88.00-90.99 
2 ร้อยละ 91.00-93.99 
3 ร้อยละ 94.00-96.99 
4 ร้อยละ 97.00-99.99 
5 ร้อยละ 100.00 

ผู้รับผิดชอบ สำนัก : ฝึกอบรมและส่งเสริม 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. ตรวจสอบคุณสมบัติสถานประกอบกจิการ 
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 

แผนงาน             ร้อยละ 40 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. ดำเนินการจัดทำโล่รางวัล แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 378,000 0.00 378,000 

4. จัดจ้างเจ้าหนา้ที่ประจำโครงการ แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 108,000 108,000 108,000 108,000 432,000 

5. ค่าจ้างจัดทำใบประกาศนียบัตร แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 120,000 0.00 120,000 

6. ค่าเช่าบริการโดเมนระบบและปรับปรุง 
ระบบการรับสมัครในเว็บไซต์ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 70,000 0.00 70,000 

รวมทั้งสิ้น 108,000 108,000 676,000 108,000 1,000,000 
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T-OSH PROJECT #14 : โครงการประชาสัมพันธ์ สสปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Codes : 65-01402 โครงการประชาสัมพันธ์ สสปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. ดำเนินการจัดจา้งงานประชาสัมพันธ์ สสปท.  

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงาน             ร้อยละ 70 

Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. จำนวนครั้งของการเผยแพร่ข้อมูล/ 
ข่าวสารของสสปท. 100-109 ครั้ง 

เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 80-89 ครั้ง 
2 90-99 ครั้ง 
3 100-109 ครั้ง 
4 110-119 ครั้ง 
5 120 ครั้ง ขึ้นไป 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ #01 
1. กลุ่มเป้าหมายและสาธารณะชนได้รบัการ

เผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสาร 600,000 คน 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 น้อยกว่า 550,000 คน 
2 550,000 – 599,999  คน 
3 600,000 - 649,999 คน 
4 650,000 – 699,999 คน 
5 ตั้งแต่ 700,000 คน ขึน้ไป 

ผู้รับผิดชอบ  
สำนัก : ฝึกอบรมและส่งเสริม 

 

แผนเงิน 0.00 0.00 800,000 0.00 800,000 

 - เพิ่มจำนวนผู้ติดตาม/โปรโมทการเข้าถงึ ทาง Social 
Media เช่น  Facebook, Youtube, Twitter, IG , 
Tiktok, Soundcloud 
- จัดทำ TrueView in-Streams Ads และ TrueView 
in-search Ads ใน Youtube 
- ประชาสัมพันธ์ลงใน Website และ Facebook ของ
สำนักข่าวออนไลน์ เช่น ไทยรัฐออนไลน์ ข่าวสดออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ และกรุงเทพธุรกจิ เป็นต้น 
- ออกแบบจัดทำ Sticker Creator บนแพลตฟอร์ม 
LINE เพื่อนำมาใช้ประกอบกิจกรรมในสื่อ Social Media 
- ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์เช่น VDO 
Motion Graphic , Information Sheet และแผ่นพับ  
- อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

      

2. จัดทำนิตยสาร OSHE Magazine จำนวน 4 ฉบับ  
และเผยแพร่ผ่าน Website ของ สสปท. ในรูปแบบ  
E-Magazine 

แผนงาน             ร้อยละ 30 
แผนเงิน 

75,000 75,000 75,000 75,000 300,000 

รวมทั้งสิ้น 75,000 75,000 875,000 75,000 1,100,000 

 

หน้าที่ 41 



T-OSH PROJECT #15 : โครงการพัฒนาบุคคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Codes : 65-01403 โครงการพัฒนาบุคคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินการจัดสัมมนาฝึกอบรม  
1. วางแผนการดำเนินงาน กำหนดหัวข้อวชิา 

และคัดเลือกวิทยากร 
แผนงาน             ร้อยละ 10 

Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนาพัฒนาความรู้ 

จำนวน 600 คน 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 ต่ำกวา่ 550 คน 

2 550 - 599 คน 

3 600 – 649 คน 

4 650 – 699 คน 

5 ตั้งแต่ 700 คน ขึ้นไป 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ #01 
1. ผู้รับการสัมมนาผ่านการประเมินผลหลัง

การสัมมนาอย่างน้อย ร้อยละ 80 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 น้อยกว่า รอ้ยละ 75.00 
2 ร้อยละ 75.00-79.99 
3 ร้อยละ 80.00-84.99 
4 ร้อยละ 85.00-89.99 
5 ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 

ผู้รับผิดชอบ สำนัก : ฝึกอบรมและส่งเสริม 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. ประชาสัมพันธแ์ละรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการ แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. ดำเนินการฝึกอบรม 3 หวัข้อ/7รุ่น และดำเนินการจัด
กิจกรรมด้านความปลอดภยัฯ อื่นๆ เช่น T-OSH Studio 
 - หวัข้อที ่1 / 2 รุ่น (ม.ค.-ก.พ.) 
 - หวัข้อที ่2 / 2 รุ่น (ก.พ.-มี.ค.) 
 - หวัข้อที ่3 / 3 รุ่น (มี.ค.-พ.ค.) 

แผนงาน             ร้อยละ 70 
แผนเงิน 

0.00 34,000 25,500 0.00 59,500 

4. สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาในการดำเนินงาน 
และข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมงบประมาณกิจกรรมที ่1 0.00 34,000 25,500 0.00 59,500 

รวมทั้งสิ้น 0.00 34,000 25,500 0.00 59,500 

หน้าที่ 42 



T-OSH PROJECT #16 : โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (รูปแบบออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Codes : 65-02404 โครงการงานความปลอดภยัและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที ่34 (รปูแบบออนไลน์) 
กิจกรรมที่ 1 : การจ้างเจ้าหนา้ที่ประจำโครงการ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาต ิครั้งที่ 34 
1. ค่าจัดจ้างเจ้าหนา้ที่จ้างเหมาบริการ ประจำโครงการ แผนงาน             ร้อยละ 5 Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ #01 
1. จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนาวิชาการ 1.700 คน 

เกณฑ์การประเมินผล #01 
คะแนน การดำเนินการ 

1 น้อยกว่า 1,500 คน 
2 1,500 – 1,699 คน 
3 1,700 – 1,899 คน 
4 1,900 – 2,099 คน 
5 ต้ังแต่ 2,100 คน ข้ึนไป 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ #02 
2. จำนวนผู้เข้าชมงานนิทรรศการฯ 33,000 คน 

เกณฑ์การประเมินผล #02 
คะแนน การดำเนินการ 

1 น้อยกว่า 32,000 คน 
2 32,000 – 32,999 คน 
3 33,000 – 33,999 คน 
4 34,000 – 34,999 คน 
5 ต้ังแต่ 35,000 คน ข้ึนไป 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ #01-02 
1. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 70 
2. ความพึงพอใจการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ 70 

เกณฑ์การประเมินผล #01-02 
คะแนน การดำเนินการ 

1 น้อยกว่า ร้อยละ 65.00 
2 ร้อยละ 65.00 – 69.99 
3 ร้อยละ 70.00 – 74.99 
4 ร้อยละ 75.00 – 79.99 
5 มากกว่า ร้อยละ 80.00 

 

แผนเงิน 108,000 108,000 108,000 108,000 432,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมที ่1 108,000 108,000 108,000 108,000 432,000 
กิจกรรมที่ 2 : ดำเนินการจัดกิจกรรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามยัแหง่ชาติ ครั้งที ่34 
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอำนวยการ  

และคณะทำงานด้านต่างๆ 
แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 30,000 120,000 76,800 0.00 226,800 

2. ค่าใชจ่ายสำหรับผู้ที่เคยประกวด Brand Ambassador 
ของ สสปท. เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ 
ส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยฯ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ สสปท.  

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 18,000 0.00 18,000 

3. ค่าจ้างทำของที่ระลึกเพือ่ประชาสัมพันธก์ารจัดงาน  
เช่น ผลิตภัณฑ์ OTOP พวงกุญแจเครื่องมือ ถุงผ้า  
สมุดโน๊ต แกว้น้ำ ปากกา เป็นต้น 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 

0.00 0.00 495,000 0.00 495,000 

4. ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการสำหรับสถานที่จัดแสดง
นิทรรศการ และการจัดวาง Layout พืน้ที่ 

แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 0.00 0.00 1,869,700 2,730,300 4,600,000 

5. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทรับจัดงาน (Online Event) แผนงาน             ร้อยละ 30 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 3,000,000 3,000,000 

6. ค่าใช้จ่ายที่เกีย่วขอ้งสำหรับวิทยากร และอื่น ๆ แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 0.00 550,200 0.00 550,200 

รวมงบประมาณกิจกรรมที ่2 30,000 120,000 3,009,700 5,730,300 8,890,000 
รวมทั้งสิ้น 138,000 228,000 3,117,700 5,838,300 9,322,000 

 

หน้าที่ 43 



T-OSH PROJECT #17 : โครงการสัมมนาออนไลน์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค (5 ภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Codes : 65-01405 โครงการสัมมนาออนไลน์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยัในส่วนภูมภิาค (5 ภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. สัมมนาวิชาการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

ภาคใต้ (รูปแบบ Online) 
แผนงาน             ร้อยละ 20 

Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. จำนวนผูเ้ข้ารว่มงาน 5 ภาค  

จำนวน 1,000 คน 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 ต่ำกวา่ 800 คน 

2 800 - 999 คน 

3 1,000 คน 

4 1,001 – 1,100 คน 

5 1,101 คน ขึ้นไป 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ #01 
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 70-79 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 น้อยกว่า รอ้ยละ 60.00 
2 ร้อยละ 60.00-69.00 
3 ร้อยละ 70-79.00 
4 ร้อยละ 80.00-89.00 
5 ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 

ผู้รับผิดชอบ  
สำนัก : ฝึกอบรมและส่งเสริม 

แผนเงิน 72,000 0.00 0.00 0.00 72,000 

2. สัมมนาวิชาการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
ภาคเหนือ (รูปแบบ Online) 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 48,000 0.00 0.00 48,000 

3. สัมมนาวิชาการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
ภาคตะวันออก (รูปแบบ Online) 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 96,000 0.00 0.00 96,000 

4. สัมมนาวิชาการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (รูปแบบ Online) 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 0.00 48,000 0.00 48,000 

5. สัมมนาวิชาการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
ภาคตะวันตก (รูปแบบ Online) 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 0.00 48,000 0.00 48,000 

6. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวางแผนดำเนนิงาน 
ผ่านระบบออนไลน์ (5 ภูมิภาค) 

แผนงาน             - 
แผนเงิน 8,000 16,000 16,000 0.00 40,000 

รวมทั้งสิ้น 80,000 160,000 112,000 0.00 352,000 
 
 
 

หน้าที่ 44 



T-OSH PROJECT #18 : โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันในการทำงาน (CSR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Codes : 65-01406 โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรมดา้นความปลอดภัยเชิงป้องกันในการทำงาน (CSR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวางแผนดำเนนิงาน แผนงาน             ร้อยละ 10 

Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. จำนวนหนว่ยงาน ชุมชน  

หรือผู้ประกอบการ จำนวน 2 แห่ง 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 ไม่มีการดำเนินการ 
2 1 แห่ง 
3 2 แห่ง 
4 3 แห่ง 
5 มากกว่า 3 แห่ง ขึ้นไป 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ #01 
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

โครงการไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 75.00-79.00 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 น้อยกว่า รอ้ยละ 70.00 
2 ร้อยละ 70.00-74.00 
3 ร้อยละ 75.00-79.00 
4 ร้อยละ 80.00-84.00 
5 ร้อยละ 85.00 ขึ้นไป 

ผู้รับผิดชอบ  
สำนัก : ฝึกอบรมและส่งเสริม 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. ดำเนินการจัดกิจกรรม CSR หรือ จัดสัมมนาวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงาน ชุมชน หรือผู้ประกอบการ จำนวน 2 แห่ง 

แผนงาน             ร้อยละ 90 
แผนเงิน 0.00 0.00 26,500 26,500 53,000 

3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แผนงาน             - 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 2,000 2,000 

รวมทั้งสิ้น 0.00 0.00 26,500 28,500 55,000 
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T-OSH PROJECT #19 : โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท. ด้านการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ (พ.ศ. 2565-2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Codes : 65-01407 โครงการจัดทำแผนปฏบิัติการ 5 ปี สสปท. ดา้นการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ (พ.ศ. 2565-2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. จัดประชุมณะทำงานเพื่อวางแผนดำเนินงาน แผนงาน             ร้อยละ 10 

Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. แผนปฏิบัติการ 5 ป ีสสปท. ด้านการ
สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ 1 ฉบบั 

เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 ดำเนนิการแต่งตั้งคณะทำงาน 
2 ร่างฉบับสมบูรณ ์

3 ผ่านการประชาพจิารณ ์

4 ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงาน 
5 ผ่านการพิจารณา 

จากคณะกรรมการสถาบันฯ 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ #01 
1. เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้งได้นำแผนไปใช้เพื่อ

เป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ ์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00-79.00 

เกณฑ์การประเมินผล #01 
คะแนน การดำเนินการ 

1 น้อยกว่า รอ้ยละ 70.00 
2 ร้อยละ 70.00-74.00 
3 ร้อยละ 75.00-79.00 
4 ร้อยละ 80.00-84.00 
5 ร้อยละ 85.00 ขึน้ไป 

ผู้รับผิดชอบ  
สำนัก : ฝึกอบรมและส่งเสริม 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. จัดประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท. 
ด้านการสื่อสารองค์กรฯ 

แผนงาน             ร้อยละ 50 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท. ดา้นการ 
สื่อสารองค์กรฯ 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. เผยแพร่แผนปฏบิัติการ 5 ปี สสปท. ดา้นการ 
สื่อสารองค์กรฯ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
เป็นรายไตรมาส 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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โครงการภายใต้แนวทางที่ 5 
(T-OSH PROJECT #20-24) 

 
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

T-OSH PROJECT #20 งานบริหารจัดการพัฒนาองค์กร 33,343,100 บาท 

T-OSH PROJECT #21 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของสถาบันสง่เสริมความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 

6,000,000 บาท 

T-OSH PROJECT #22 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อรองรับระบบ 

ยืนยันตัวตน ในการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ (Authentication) 

221,000 บาท 

T-OSH PROJECT #23 โครงการยกระดับการให้บริการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน 

และสังคม ผา่นระบบเทคโนโลยดีิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3,985,100 บาท 

T-OSH PROJECT #24 งานขับเคลื่อนนโยบาย สสปท. 630,000 บาท 

แนวทางตามแผนปฏิบัติ การ สสปท. 5 ปี 
< แนวทางท่ี 5 > 

 

สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร 
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท. 
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T-OSH PROJECT #20 : งานบริหารจัดการพัฒนาองค์กร 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Codes : 65-01501,65-02501  งานบริหารจัดการพัฒนาองค์กร 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร 
Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 96 

เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 น้อยกว่า รอ้ยละ 95 
2 ร้อยละ 95 
3 ร้อยละ 96 
4 ร้อยละ 97 
5 มากกว่า รอ้ยละ 97 

ผู้รับผิดชอบ  
สำนัก : บริหารกลาง 

1. เงินเดือน ผอ. 1 คน แผนเงิน 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000 

2. เงินเดือนบุคลากร 41 คน แผนเงิน 4,018,800 4,018,800 4,018,800 4,018,700 16,075,100 
3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 1 คน  แผนเงิน 150,000 150,000 150,000 150,000 600,000 
4. สวัสดิการอื่นของเจ้าหน้าที่ สสปท.  

(ค่าตรวจสุขภาพ สมทบกองทุน) ค่ารกัษาพยาบาล 
ค่าประกันสุขภาพ ค่าทำฟัน ค่าเล่าเรียนบุตร  
และ ค่าคลอดบตุร 

แผนเงิน 393,000 393,000 393,000 392,500 1,571,500 

รวมงบประมาณกิจกรรม 1 5,161,800 5,161,800 5,161,800 5,161,200 20,646,600 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมบริหารจดัการและพัฒนาองค์กร 
1. ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากร แผนเงิน 125,000 125,000 125,000 125,000 500,000 
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุม แผนเงิน 35,000 35,000 35,000 36,400 141,400 
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏบิัติการ แผนเงิน 37,500 37,500 37,500 7,500 120,000 

4. ค่าใช้จ่ายในการสอบเทยีบและบำรุงรกัษาเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. สงขลา 

แผนเงิน 
0.00 0.00 100,000 0.00 100,000 

5. ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำประกันภัย  
และ พ.ร.บ. สำหรับรถสถาบันฯ 

แผนเงิน 
12,500 12,500 12,500 12,500 50,000 

6. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ แผนเงิน 7,500 7,500 7,500 7,500 30,000 
7. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ ์ รวม 72,500 37,500 37,500 37,500 185,000 
7.1  - สว่นกลาง แผนเงิน 37,500 37,500 37,500 37,500 150,000 
7.2  - ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. สงขลา แผนเงิน 35,000 - - - 35,000 

8. ค่าจ้างเหมาบริการ รวม 1,022,400 1,327,400 1,327,400 1,327,400 5,004,600 
8.1  - สว่นกลาง แผนเงิน 774,000 774,000 774,000 774,000 3,096,000 

8.2  - ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. สงขลา แผนเงิน 123,000 123,000 123,000 123,000 492,000 

8.3  - เจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยัฯ  
   ประจำศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. สงขลา 

แผนเงิน 
125,400 125,400 125,400 125,400 501,600 
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กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
8.4  - ผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแลโครงการพัฒนาห้องปฏิบัตกิาร แผนเงิน 0.00 105,000 105,000 105,000 315,000 

8.5  - ผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแลศูนย์ประสานงานและ 
   เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริม 
   ความปลอดภัยและอาชวีอนามยัภูมภิาคตะวันออก 

แผนเงิน 0.00 200,000 200,000 200,000 600,000 

9. ค่าเช่า รวม 292,000 292,000 292,000 292,000 1,168,000 
9.1  - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สว่นกลาง 2 เครื่อง แผนเงิน 48,000 48,000 48,000 48,000 192,000 
9.2  - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศูนย์ใต้ 1 เครื่อง แผนเงิน 9,000 9,000 9,000 9,000 36,000 
9.3  - ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 2 แผนเงิน 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 
9.4  - ค่าเช่าอาคาร ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. สงขลา แผนเงิน 135,000 135,000 135,000 135,000 540,000 
10. ค่าวัสดุ (ส่วนกลาง) รวม 97,500 97,500 97,500 97,500 390,000 
10.1  - ค่าวัสดุสำนักงาน แผนเงิน 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 
10.2  - ค่านำ้มันเชื้อเพลิง แผนเงิน 35,000 35,000 35,000 35,000 140,000 
10.3  - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว แผนเงิน 7,500 7,500 7,500 7,500 30,000 
10.4  - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ แผนเงิน 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 
11. ค่าวัสดุ (ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา) รวม 34,000 46,000 34,000 34,000 148,000 
11.1  - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว แผนเงิน 10,500 10,500 10,500 10,500 42,000 
11.2  - ค่านำ้มันเชื้อเพลิง แผนเงิน 6,000 6,000 6,000 6,000 24,000 
11.3  - ค่าวัสดุสำนักงาน แผนเงิน 7,500 7,500 7,500 7,500 30,000 
11.4  - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ แผนเงิน 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 
11.5  - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ แผนเงิน 0.00 6,000 0.00 0.00 6,000 
11.6  - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แผนเงิน 0.00 6,000 0.00 0.00 6,000 
12. ค่าสาธารณูปโภค (ส่วนกลาง) รวม 256,300 256,300 256,300 256,000 1,024,900 
12.1  - ค่านำ้ แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
12.2  - ค่าไฟฟา้ แผนเงิน 112,500 112,500 112,500 112,500 450,000 
12.3  - ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน/เคลื่อนที่) แผนเงิน 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 
12.4  - ค่าไปรษณีย ์ แผนเงิน 13,800 13,800 13,800 13,500 54,900 
12.5  - ค่าบรกิารสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet 

 
แผนเงิน 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 
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กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
13. ค่าสาธารณูปโภค (ศูนย์ภาคใต ้จ.สงขลา) รวม 32,400 32,400 32,400 32,400 129,600 
13.1  - ค่านำ้ แผนเงิน 900 900 900 900 3,600 
13.2  - ค่าไฟฟา้ แผนเงิน 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 
13.3  - ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน/เคลื่อนที่) แผนเงิน 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 
13.4  - ค่าไปรษณีย ์ แผนเงิน 7,500 7,500 7,500 7,500 30,000 
13.5  - ค่าบรกิารสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet แผนเงิน 6,000 6,000 6,000 6,000 24,000 

รวมงบประมาณกิจกรรม 2 2,024,600 2,306,600 2,394,600 2,265,700 8,991,500 
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมสนบัสนุนคณะกรรมการบรหิาร คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา  
1. ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการบริหาร 

 
แผนเงิน 337,500 337,500 337,500 337,500 1,350,000 

คณะกรรมการที่ได้รบัค่าตอบแทน 11 คน * 12 ครั้ง 
2. ค่าเบี้ยประชมุคณะอนุกรรมการ 5 คณะ แผนเงิน 398,750 398,750 398,750 398,750 1,595,000 

2.1 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ แผนเงิน 63,750 63,750 63,750 63,750 255,000 
คณะอนุกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน 3 คน * 12 ครั้ง (เฉพาะบุคคลภายนอก)  

2.2 คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ แผนเงิน 113,750 113,750 113,750 113,750 455,000 
คณะอนุกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน 7 คน * 12 ครั้ง (เฉพาะบุคคลภายนอก)  

2.3 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย แผนเงิน 93,750 93,750 93,750 93,750 315,000 
คณะอนุกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน 5 คน * 12 ครั้ง (เฉพาะบุคคลภายนอก)  

2.4 คณะอนุกรรมการประเมินผลองค์การ 
และผู้อำนวยการฯ 

แผนเงิน 93,750 93,750 93,750 93,750 315,000 
คณะอนุกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน 4 คน * 12 ครั้ง (เฉพาะบุคคลภายนอก)  

2.5 คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
 

แผนเงิน 63,750 63,750 63,750 63,750 255,000 
คณะอนุกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน 3 คน * 12 ครั้ง (เฉพาะบุคคลภายนอก)  

3. ค่าตอบแทนทีป่รึกษา (3 คน 12 เดือน) แผนเงิน 90,000 90,000 90,000 90,000 360,000 
4. ค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ี แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 300,000 300,000 
5. ค่าตอบแทนการปฏบิัติการนอกเวลาและในวันหยุด แผนเงิน 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 

รวมงบประมาณกิจกรรม 3 851,250 851,250 851,250 1,151,250 3,705,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,037,650 8,319,650 8,407,650 8,578,150 33,343,100 

หน้าที่ 50 



T-OSH PROJECT #21 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Codes : 65-01502 
                      65-02502 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 

1. วางแผน ประเมินความต้องการและความจำเป็น 
ในการจัดจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิัลสนับสนุน 
การบริหารจัดการองค์กรเบื้องต้น 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. จำนวนระบบคอมพิวเตอร์ฯ 1 ระบบ   

เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 กำหนด TOR 
2 ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ 
3 ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
4 คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
5 ระบบพร้อมใช้งาน 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ #01 
1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร 

ต่อการให้บริการระบบเทคโนโลยีดจิิทัล 
และระบบไม่ติดขัด ร้อยละ 70 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 ร้อยละ 50 
2 ร้อยละ 55 
3 ร้อยละ 60 
4 ร้อยละ 65 
5 ร้อยละ 70 

ผู้รับผิดชอบ สำนัก : บริหารกลาง 

2. กำหนดขอบเขตของงาน เง่ือนไขการจา้งและราคากลาง แผนงาน             ร้อยละ 10 

3. เสนอผู้อำนวยการ สสปท. อนุมัติดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง แผนงาน             ร้อยละ 10 

4. ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้งและลงนามสัญญาจ้าง แผนงาน             ร้อยละ 10 

5. บริหารสัญญาและตรวจรับพัสด ุ แผนงาน             ร้อยละ 60 
แผนเงิน 0.00  0.00  3,000,000  3,000,000 6,000,000 

รวมทั้งสิ้น 0.00  0.00  3,000,000  3,000,000  6,000,000 
 

หน้าที่ 51 



T-OSH PROJECT #22 : โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อรองรับระบบยืนยันตัวตน ในการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ (Authentication) 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Codes : 65-01503 โครงการจัดหาครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อรองรับระบบยืนยันตัวตน ในการเขา้ใช้งานคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ (Authentication) 
1. วางแผน ประเมินความต้องการและความจำเป็น 

ในการจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อรวม
ข้อมูลที่สำคัญจากระบบต่างๆ ภายในหน่วยงาน  
และแนวทางเพื่อรองรับการเชื่อมโยงเบื้องต้น 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. จำนวนระบบยืนยันตัวตน 1 ระบบ   

เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 กำหนด TOR 
2 ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ 
3 ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
4 คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
5 ระบบพร้อมใช้งาน 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ #01 
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่าน
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสสปท. ร้อยละ 70 

เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 ร้อยละ 50 
2 ร้อยละ 55 
3 ร้อยละ 60 
4 ร้อยละ 65 
5 ร้อยละ 70 

ผู้รับผิดชอบ สำนัก : บริหารกลาง 

2. กำหนดขอบเขตของงาน เง่ือนไขการจา้ง และราคากลาง แผนงาน             ร้อยละ 10 

3. เสนอผู้อำนวยการ สสปท. อนุมัติดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง              ร้อยละ 10 

4. ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้งและลงนามสัญญาจ้าง              ร้อยละ 10 

5. บริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุ แผนงาน             ร้อยละ 60 
แผนเงิน 0.00  221,000  0.00  0.00  221,000 

รวมทั้งสิ้น 0.00  221,000  0.00  0.00  221,000 
 
 
 

หน้าที่ 52 



T-OSH PROJECT #23 : โครงการยกระดับการให้บริการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานและสังคม ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Codes : 65-01504 โครงการยกระดบัการใหบ้ริการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานและสงัคม ผ่านระบบเทคโนโลยดีิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. วางแผน ประเมินความต้องการและความจำเป็น 

ในการจัดจ้างพัฒนาระบบ เพือ่รวมข้อมลูที่สำคัญ 
ต่างๆ ภายในหน่วยงาน  

แผนงาน             ร้อยละ 10 
Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. จำนวนระบบคอมพิวเตอร์ฯ 3 ระบบ   

เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 กำหนด TOR 
2 ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ 
3 ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
4 คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
5 ระบบพร้อมใช้งาน 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ #01 
1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร 

ต่อการให้บริการระบบเทคโนโลยีดจิิทัล 
และระบบไม่ติดขัด ร้อยละ 70 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 ร้อยละ 50 
2 ร้อยละ 55 
3 ร้อยละ 60 
4 ร้อยละ 65 
5 ร้อยละ 70 

 

2. กำหนดขอบเขตของงาน เง่ือนไขการจา้ง และราคากลาง แผนงาน             ร้อยละ 10 
3. เสนอผู้อำนวยการ สสปท. อนุมัติดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง แผนงาน             ร้อยละ 10 
4. ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้งและลงนามสัญญาจ้าง แผนงาน             ร้อยละ 60 
 - พัฒนาระบบนิทรรศการดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเสมือนจริง 
แผนเงิน 

0.00 0.00 3,664,100 0.00 3,664,100 

  - พัฒนาระบบบริหารจัดการงานประชมุ/อบรม/สัมมนา 
เครือข่ายทางวิชาการ ดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

แผนเงิน 
214,000 0.00 0.00 0.00 214,000 

  - พัฒนาระบบรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลด
สถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์  

แผนเงิน 
107,000 0.00 0.00 0.00 107,000 

5. บริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 321,000  0.00  3,664,100  0.00  3,985,100 

หน้าที่ 53 



T-OSH PROJECT #24 : งานขับเคลื่อนนโยบาย สสปท. 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Codes : 65-01505 , 65-02505 งานขับเคลื่อนนโยบาย สสปท. 
กิจกรรมที่ 1 : ทบทวนแผนปฏบิัติการ 5 ป ีสสปท. และจัดทำงบประมาณรายจ่าย แผนปฎบิัตงิานประจำป ี

Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. เผยแพร่รายงานประจำป ี64 500 แห่ง 

เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 น้อยกว่า 400 แห่ง 
2 400 แห่ง 
3 500 แห่ง 
4 600 แห่ง 
5 มากกว่า 600 แห่ง 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ #01 
1. ความพึงพอใจของ สสปท. ที่จากผู้มสี่วนได้

ส่วนเสีย ร้อยละ 80.00 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 น้อยกว่า รอ้ยละ 70.00 
2 ร้อยละ 70.00-75.00 
3 ร้อยละ 75.01-80.00 
4 ร้อยละ 80.01-85.00 
5 ร้อยละ 85.00 ขึ้นไป 

ผู้รับผิดชอบ  
สำนัก : ยุทธศาสตร์ 

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 : ทบทวนแผนปฏบิัติการ 5 ปี สสปท. (ร้อยละ 25) 
1. ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัตกิาร 5 ปี สสปท. แผนงาน             ร้อยละ 10 
2. สรุปผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เสนอผู้บริหาร  

และคณะกรรมการบริการ 
แผนงาน             ร้อยละ 10 

3. จัดทำแผนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิ
และการติดตามผล 

แผนงาน             ร้อยละ 5 

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 : จดัทำแผนปฏิบตักิารประจำปี พ.ศ. 2565 (ร้อยละ 10) 
1. รวบรวมแผนการดำเนินงานโครงการ และแผน แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

2. สรุปกรอบแผนการดำเนินงานประจำปี 2565 แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

3. ถ่ายทอดแผนปฎิบัติงานสู่ระดับบุคคล แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

4. ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำป ี2565 แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

กิจกรรมย่อยที่ 1.3 : จดัทำงบประมาณรายจา่ยประจำปี พ.ศ. 2566 (ร้อยละ 10) 
1. จัดทำแผนงาน/โครงการประจำปี 2566 แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

2. สรุปกรอบวงเงินงบประมาณ 2566 เสนอผู้บริหาร แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

3. บันทึกคำของบประมาณผ่านระบบ e-Budgeting แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

4. จัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณ 2566 เสนอผู้บริหาร แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

5. เสนอกรอบ งปม. 2566 ต่อคณะกรรมการสถาบันฯ แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

กิจกรรมที่ 2 : ตดิตามประเมินผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 : การรายงานผลการดำเนินงาน (ร้อยละ 5) 
1. ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตัวชีว้ดั ก.พ.ร./

แผนปฏิบัติการ 5 ป ีสสปท. 
แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

2. ติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ผลการ
เบิกจ่าย รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร 
 
 

แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

หน้าที่ 54 



กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ร้อยละ 10) 
1. จัดทำแผนบริหารความเส่ียงและควบคมุภายใน  

พร้อมTemplate การกำกบัติดตาม 
แผนงาน             ร้อยละ 5 

2. ติดตามรายงานผลการบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร (4 ไตรมาส) 

แผนงาน             ร้อยละ 5 

กิจกรรมย่อยที่ 2.3 : จดัทำรายงานประจำปี 2564 (ร้อยละ 15) 
1. รวบรวมสรุปผลการดำเนินงาน 2564 แผนงาน             ร้อยละ 5 
2. จัดทำรายงานประจำป ี2564  

 
แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 30,000 0.00 0.00 30,000 

3. เผยแพร่รายงานประจำป ี2563 แผนงาน             ร้อยละ 5 
กิจกรรมย่อยที่ 2.4 : การสำรวจประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของ สสปท. ประจำปงีบประมาณ 2565 (ร้อยละ 20) 
1. จัดดทำแผนการปรับปรุงการดำเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะประเมินความพึงพอใจ 
แผนงาน             ร้อยละ 5 

2. จัดทำร่าง TOR ประเมินความพึงพอใจเตรียมการเสนอ
ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจา้ง 

แผนงาน             ร้อยละ 5 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาฯ ประเมินความพึงพอใจ                                    
- ก.พ.65 เสนอขออนุมัติจัดจา้งและแต่งต้ัง คกก.  
- มี.ค. - เม.ย. 65 ประกาศราคากลางและพิจารณาการ
จ้างโดยวธิีเชิญชวนทัว่ไป          
- พ.ค. - ส.ค. 65 ลงนามในสัญญาจ้าง และที่ปรึกษา
ดำเนินการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง  และเดือน  
ก.ค -ส.ค. 65 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจองค์กร   

แผนงาน             ร้อยละ 10 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 600,000 600,000 

รวมทั้งสิ้น 0.00  30,000  0.00  600,000  630,000 
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สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 

 
“Culture of Prevention for Safety Thailand  

สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สูค่วามปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และความผาสุกทีย่ั่งยืน 
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